
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА ПО ЈНМВ У-20/14/ММ-49ПО ЈНМВ У-20/14/ММ-49

Наручилац ће донети  одлуку  о  додели  уговора  након  што  спроведе  оцењивање  понуда 
применом  критеријума  економски најповољније понуде уколико  су  испуњени  сви  услови  
наведени  у конкурсној документацији.

             Критеријум економски најповољнија понуда обухвата:   

1. Елемент понуђена цена      максимално 40 бодова
2. Елемент - Прилог 2 максимално 60 бодова

            Наручилац ће вредновати само понуде у којима су понуђачи одговорили на захтеване 
услове из позива и конкурсне документације. Вредновање елемената (подкритеријума) у оквиру 
датог критеријума.

1. Елемент понуђена цена  

            Код овог елемента вредноваће се укупно понуђена цена , за предметну набавку у целини. 
           Највећи број добијених бодова код овог елемента је 40, а добиће их понуђач који понуди 
најнижу цену (НЦ), под којом се подразумева укупна цена за све количине предметних услуга. 
Најнижа цена (НЦ), без ПДВ-а, мора бити већа од 1,00 динар .
          Образац за утврђивање бодова по елементу понуђене цене: 

БЦ= 40 x НЦ/Ц БЦ -  Бодови по елементу цене
НЦ -  Најнижа понуђена цена

  Ц    -  Укупна цена  из понуде која се бодује
            Укупну цену понуђачи су дужни понудити на обрасцу понуде са и без ПДВ. У случају да 
понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора урачунати у коначну цену понуде. Попуст који 
није урачунат у коначну цену неће бити узет у обзир. 

2. Елемент  -   Прилог 2       
          
           Елемент Прилог 2 - ТАБЕЛА СА БРОЈЕМ ПАРКИНГ МЕСТА ПО ГРАДОВИМА понуђач уписује 
на Обрасцу  са задатим елементима. Код овог елемента вредноваће се укупан број паркинг 
места за Градове  у Републици Србији са којима понуђач  има тренутно важеће уговоре о 
одржавању СМС система наплате и контроле паркирања и то:

од   1.000  до 15.000 паркинг места ..................... 10 бодова
од  15.001  до 25.000 паркинг места..................... 30 бодова

                преко  25.000   паркинг места.................................. 6  0   бодова      

Служба НабавкеСлужба Набавке



Прилог 1.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА НАБАВКЕ

Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  потврђујемо  да  на  дан  расписивања  ове  набавке 
одржавамо следеће активне инсталације  PostgreSQL 9.x са репликацијом који раде СМС наплату и контролу 
паркирања на минимум 1000 паркинг места на јавним паркиралиштима у Србији.

ТАБЕЛА СА АКТИВНИМ PostgreSQL 9.x ИНСТАЛАЦИЈАМА КОЈЕ ИМАЈУ streaming репликацију

Рбр Назив правног лица

1.

2.

3.

4.

Понуђач
МП

______________________________________________________________



Прилог 2Прилог 2

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујемо да у следећим градовима, наш софтвер, 
врши наплату и контролу паркирања на јавним паркиралиштима у Србији, на дан расписивања ове набавkе.

ТАБЕЛА СА БРОЈЕМ ПАРКИНГ МЕСТА ПО ГРАДОВИМА

Рбр Назив града Назив правног лица Број паркинг места

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

УКУПНО(паркинг места):

НАПОМЕНА: У Табели навести само податке за градове за које је Уговор о одржавању за СМС систем наплате 
и контроле паркирања активан на дан расписивања ове набавке.

Понуђач
МП

_________________________



 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА________________________________________________

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА______________________________________________

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА_______________________________________

БРОЈ:____________________________________________________________

ДАТУМ:__________________________________________________________

МЕСТО:__________________________________________________________

И З Ј А В А

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо:                                                                                 
-да испуњавамо све услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама РС. ( „Сл. Гласник РС“, број 
124/2012).
-да нашу Понуду бр______од___________; подносимо независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима.

Регистровани смо за обављање делатности:

Шифра делатности:___________________________________________

Лица овлашћена за заступање:__________________________________

   ___________________________________

  ___________________________________

У_____________________________

Дана:__________________________

П О Н У Ђ А Ч:

___________________________
   (Име; презиме и потпис овлашћеног лица)

___________________________
    (ЈМБГ овлашћеног лица)



(Ваш меморандум) ЈКП  „Паркинг сервис“ Нови Сад
Филипа Вишњића 47
21000 Нови Сад

ПОНУДА бр. _________________
                                                                                               (ваш број)

Датум: ________________
           (састављања понуде)

Сходно Вашем захтеву   од  28.08.2014.  по ЈНМВ  У-20/14/MM-49 достављамо Вам понуду  за 
ИЗВОРНИ КОД СЛЕДЕЋИХ ИЗМЕНА НА ПОСТОЈЕЋЕМ СМС СИСТЕМУ НАПЛАТЕ: 

Израда подсистема за контролу наплате паркирања путем мобилног уређаја М3 
Green (MC6500S) и прелазак на верзију PostgreSQL 9.3

Извршити репројектовање постојеће базе података на начин да се:
• постојећа паркиралишта представе као колекција геометријских података сагласно 

PostGIS 2.1 софтверу
• свака контрола наплате паркирања треба да има запамћену ГПС локацију 

коришћењем PostGIS 2.1 типова података

Подсистем се мора интегрисати у постојећи систем за контролу наплате паркирања 
и не сме ни на који начин угрозити функционисање остатка система. Приликом израде 
подсистема  користити постојеће механизме корисника, група и њихових права.

Клијентски софтвер
Мора бити развијен коришћењем Java Server Faces 2 технологије и компоненти 

PrimeFaces v5 и радити под Google Chrome и FireFox интернет претраживачима на 
апликативном серверу WildFly 8.1.

Основне функционалности:
- приказ, унос и измена гео-локација паркиралишта
- приказ гео-локација зона паркирања
- географски приказ последње локације свих активних контролора
- географски приказ кретања контролора у временском периоду
- географски приказ броја доплатних карата у временском периоду

Средњи слој
Средњи слој омогућава комуникацију између ПДА-преносног уређаја и базе 
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података.
Протокол комуникације треба да буде тренутно актуелни (верзија 09v2.0.5.).
Мора бити развијен у Java 1.7 програмском језику и радити као сервис под 

апликативним сервером JBoss 5.1
Изворни код мора бити предат на коришћење наручиоцу. Наручилац може код 

користити и мењати само у сопствене сврхе и не може га дати на увид трећим лицима.

Апликација за мобилни уређај
Апликација за мобилни уређај M3 Green (MC6500S) потребно је да обезбеди:

• унос података у UTF-8 кодном распореду
• пријаву корисника на систем
• проверу уплате паркирања(користећи специјалне карактере ШЂЧЋЖ)
• детекцију вишеструких прекршилаца са њиховим тренутним бројем прекршаја
• предлог издавања ППК/доплатне/дневне паркинг карте
• креирање налога за плаћање ППК/доплатне/дневне паркинг карте(у зависности од 

зоне паркирања)
• штампање-поновно штампање  ППК/доплатне/дневне паркинг карте на штампачу 

Datex DPP-250
• праћење активности контролора-логовање проверених возила ради поновне 

контроле
• синхронизацију матичних података између сервера и ПДА уређаја (паркиралишта, 

зоне, врсте и марке аутомобила, врсте стандардних напомена)

Оперативни систем уређаја је Windows CE  5.0.
Изворни код мора бити предат на коришћење наручиоцу. Наручилац може код 

користити и мењати само у сопствене сврхе и не може га дати на увид трећим лицима.

База података 
База података мора бити Postgresql v9.3 уз обавезно коришћење PostGIS v2.1 типова 

података за географске локације.
Изворни код процедура базе података мора бити предат на коришћење наручиоцу. 

Наручилац може код користити само у сопствене сврхе и не може га дати на увид трећим 
лицима.

Прелазак на верзију PostgreSQL 9.3
Потребно је инсталисати верзију PostgreSQL 9.3 под оперативним системом Suse 

Linux на следећи начин:
- између 22:00 и 05:00 субота на недељу ујутро
- мигрирати постојећу базу података (са свим трансакцијама од децембра 2005)
- урадити build из изворног кода PostgreSQL 9.3 и PostGIS 2.1 са унапред предефинисаним 
конфигурационим параметрима
- обезбедити streaming репликацију базе података на виртуелни сервер

ИЗНОС
ПДВ
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____________________ дин  

Комерцијални услови:

Опција понуде: Најмање 60 дана од датума отварање понуде

Услови плаћања: Одложено до 45 дана по пријему услуга и Рачуна

Време и место испоруке: У року истог  од 30 дана по датуму потписивања 
Уговора

Гаранција: На извршене услуге  6 месеци по извршеној предаји

Напомена: Добављач предаје Наручиоцу изворни код извршених 
услуга у електронском облику

                                                                                                        Понуђач
                                                                                                         (назив)

                                                                                                __________________ 
                                                                                            (Овлашћени потписник)              
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 SVIMA ZAINTERESOVANIMA
2014-6-107/3         
Датум: 28.08.2014.
                                              
На основу Члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ број 
124/2012) и одлуке Директора предузећа број 2014-6-107/1 од 26.08.2014. године, Комисија за 
јавну набавку, доставља:

ПОЗИВ 
за подношење понуде по ЈНМВ У-20/14/ММ-49

Предмет: Услуге измена на постојећем СМС систему наплате -ознака из општег 
     речника набавки 72212000 (опис измена наведен у Обрасцу понуде).

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:
Право подношења понуда по овом позиву имају сва физичка и правна лица која испуњавају 
услове прописане одредбама члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник 
РС“ број 124/2012).
Као доказ о испуњености услова Понуђач подноси сопствену оверену Изјаву дату у прилогу 
овога позива.
Понуђач може доставити једну понуду по овом позиву.
Понуду;  јасну  и  недвосмислену;  читко  испуњену  на  преузетом  обрасцу  понуде  и  оверену 
потписом и печатом овлашћеног лица, доставити у запечаћеној коверти поштом или лично.
Уз понуду обавезно доставити и податке о понуђачу и то: 

• Фотокопија извода из АПР-а
• Фотокопија потврде надлежног суда;
• Фотокопија потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално 

осигурање,  или  потврде  надлежног  органа  да  се  понуђач  налази  у  поступку 
приватизације;

• Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности,  издате од стране надлежног 
органа;

• Број телефона и контакт особа;
• Или решење о упису у регистар понуђача (уместо горе наведеног)

Комерцијални услови: 
      Наведени у Обрасцу понуде и Критеријуму за оцењивање понуда.

Додатни услови по Чл. 76. ЗЈН:
Потребно је да на дан расписивања ове набавке Понуђач задовољи следеће 

критеријуме:
- одржава бар једну активну инсталацију  PostgreSQL 9.x са streaming репликацијом 
која ради СМС наплату и контролу паркирања на минимум 1000 паркинг места на 
јавним паркиралиштима у Србији, Прилог 1 – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ 
ДОДАТНИХ УСЛОВА НАБАВКЕ
- има активан Уговор о одржавању система СМС наплате и контроле паркирања који 
функционише у више градова а да као доказ достави попуњен Прилог 2 - ТАБЕЛА СА 
БРОЈЕМ ПАРКИНГ МЕСТА ПО ГРАДОВИМА

Техничка опремљеност
Понуђач  је  дужан  да  самостално  обезбеди  развојно 

хардверско-софтверско окружење (М3 Green(MC6500S),  штампач Datex DPP-250,  сервере са 
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Linux  оперативним  системом,  PostgreSQL  9.3,  JBoss  5.1,  WildFly  8.1)  свим  наведеним 
компонентама.

       Адресирати/Доставити:  ЈКП "Паркинг Сервис";  Булeвар Михајла Пупина број 1, 
21000  Нови  Сад  ,  соба  310/III- са  назнаком  „ПОНУДА  ПО  ЈНМВ   У-20/14/ММ-49  НЕ 
ОТВАРАТИ“

Понуде се примају најкасније: 05.09.2014. до 12:00 час.

   Отварање понуда: 05.09.2014. у 13:00 час  у просторијима Наручиоца.

        Напомена:  Избор  најповољнијег  Понуђача  биће  обављен  на  основу  критеријумa 
економски најповољније понуде. Наручилац ће Одлуку о додели Уговора донети најкасније у 
року од 10 дана од дана отварања приспелих понуда.

                                                                                                                           Служба Набавке 
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