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Питања и одговори бр.7 

Јавна набавка у отвореном поступку са предлогом за закључивање оквирног споразума 

-  резервни делови за радио-диспечерске уређаје, набавка бр.54/2019. 

 

Потенцијални понуђач поставио је следеће питање: 

Питање бр. 1 

U konkursnoj dokumentaciji na strani 9., u tehničkim zahtevima stoji 

.Усмерену ВХФ антену са прибором за монтажу и одговарајућим конекторима за уређај и 

антену минималних карактеристика датих у Тачки 10 техничких карактеристика; 

Takodje u POZICIJI 2 stoji pored ostalih uslova 

.Омнидирективну антену са прибором за монтажу и одговарајућим конекторима, према 

техничким карактеристикама за ВХФ антену датим у тачки 10 техничких 

карактеристика; 

NAVEDENU TACKU 10 TEHNICKIH KARAKTERISTIKA NAŠLI SMO U KONKURSNOJ 

DOKUMENTACIJI ali se pod njom nalazi 

Позиција 10.- Модул PLF 024 за MESA 23 

Molimo da izmenite konkursnu  dokumentaciju jer ste VEROVATNO MISLILI da se opis traženih 

antena nalazi na strani 18 pod pozicijom 16 I 17 ili GREŠKOM ste naveli TAČKU 10. 

Одговор на питање бр.1 

Техничка грешка је у питању, технички услови се налазе под позицијама 16 и 17. 

 

Питање бр.2 

Takodje, potrebno nam je POJAŠNJENJE za Poziciju 16, VHF omni antenu 3,5 dBi, gde se zahteva 

maksimalna visina od 1,3m a TRAŽI SE OMNIDIREKTIVNA ANTENA SA DOBITKOM. 

Molimo da nam POJASNITE ZAŠTO JE BITNO DA MAKSIMALNA VISINA bude 1,3 metra a 

ne recimo 2 m JER većina proizvođača omni antene sa traženim dobitkom ima veću visinu od 

tražene. 

Molim Vas da nam pojasnite na koju antenu ste mislili kako bismo mogli da je ponudimo ili 

ekvivalent. 

 

Одговор на питање бр.2 

У свему се придржавати техничких услова који су захтевани конкурсном документацијом. 

               

   Комисија за ЈН 


