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Власник Wireless Medie и Adria Media Group Игор Жежељ демантовао је наводе
потпредседнице Странке слободе и правде Маринике Тепић, наводећи да је на
конференцији за медије о уговору за израду и одржавање софтвера за обрачун плата у
јавном сектору изнела низ неистина, малициозних закључака и клевета.

  

  

Игор Жежељ реаговао је на тврдње које је Мариника Тепиће изнела на конференцији за
новинаре одржаној 24. фебруара, а које смо пренели.

  

„У тексту се „откривају“ детаљи јавног тендера који је расписало Министарство
финансија и одлука о додели уговора за јавну набавку, који је додељен групи понудача
коју чине Телеком Србија АД, Wireless Media DOO, са више подизводача. Из самог
документа који је господа Тепић показала новинарима и које је представила као доказ о
„пљачки године“, као и из свих јавно доступних података о предметној јавној набавци,
јасно произилази да је споменутих 60 милиона евра, односно 7 милијарди динара
вредност јавне набавке, који износ ће држава исплатити групи понудача за испоручено
и имплементирано технолошко решење (софтвер, хардвер и лиценце) и пружене услуге
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обуке, одражавања и подршке и то у вишегодишњем периоду, под условом испуњења
уговорних обавеза. Дакле, тврдња да је држава новац дата Игору Жежељу је потпуно
неистинита и представља очигледну клевету и непоткрепљену оптужбу“, навео је Игор
Жежељ.

  

Он је навео да не постоји ништа „фантомско“ у датом случају, како је рекла Тепићева, јер
је „уговор додељен путем јавне набавке, која је спроведена у отвореном поступку“,
додајући да су све информације, укључујући и податке о предмету јавне набавке, опис
јавне набавке, поступак и критеријуми за доделу уговора и модел самог уговора,
доступни на порталу јавних набавки од самог почетка.

  

„У истом малициозном маниру госпођа Тепић тенденциозно поставља питање сигурности
личних података грађана Србије, инсинуирајући да су ти подаци угрожени из разлога
што је Игор Жежељ власник и привредног друштва Wireless Media, технолошке 
компаније која је учесник тендера, и крајњи власник медија „Курир“, а које неосноване
инсинуације понавља ваш медиј“, навео је Жежељ у допису Н1.

  

Како даље каже, „оваква нагађања и оптужбе су у директној супротности са јавно
објављеним документима“ из предметне јавне набавке која уређују правила и процес
реализације предмета јавне набавке, укључујућï заштиту података.

  

„Сагласно правилима предметне јавне набавке, лични подаци грађана биће у потпуности
заштићени у складу са важећим прописима Републике Србије, индустријским
стандардима и европским принципима заштите података о личности. Цео поступак
реализације пројекта и сам систем је уређен тако да се обезбеди сигурност и спречи
свака злоупотеба података, што између осталог, подразумева да приступ личним
подацима буде омогућен само и искључиво овлашћеним лицима унутар система
Министарства финансија као наручиоца. Самим тим, приступ личним подацима нема чак
ни Wирелесс Медиа као чланица конзорцијума и извођач у оквиру наведене јавне
набавке, нити њени запослени, а свакако не Игор Жежељ“, навео је Жежељ.

  

(Н1)

  

Видети још:  Н1: Стручњаци тврде да је „чак 1000 пута преплаћен посао фирме
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http://www.nspm.rs/hronika/n1-strucnjaci-kazu-cak-1000-puta-preplacen-posao-firme-igora-zezelja-i-telekoma-vucicu-nista-sporno-u-60-miliona-evra-datih-za-softver-milan-culibrk-obracun-svakog-zaposlenog-u-javnom-sektoru-ce-kostati-120-evra.html
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Игора Жежеља и Телекома“, Вучићу ништа спорно у 60 милиона евра датих за
софтвер; Милан Ћулибрк: Обрачун сваког запосленог у јавном сектору ће коштати
120 евра
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