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ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку број 404-02348/2016-11
У вези поступка јавне набавке агрометеоролошких станица, редни број
1.1.5. број 404-02-348/2016-11 за коју је позив објављен на Порталу Управе за
јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца
www.uzb.minpolj.gov.rs, Наручиоцу је, дана 14.10.2016. године електронском
поштом стигао допис потенцијалног понуђача са постављеним питањима следећег
садржаја:
1. На страни 4 конкурсне документације је наведено да се комуникација
врши преко GPRS-а. Молимо вас да потврдите да телекомуникационе услуге, као
и СИМ картице обезбеђује наручилац.
2. У појашњењу конкурсне документације који сте објавили 29.09.2016.
наводите да се станице постављају на стубове. Молимо вас да појасните да ли
стубове/носаче за станице обезбеђује наручилац или испоручилац. Уколико је то
обавеза испоручиоца молимо вас за инфромацију на којој висини је потребно да
буду монтиране станице и које нормативе стубови морају да испуњавају.
3. Молимо вас да потврдите да је обавеза наручиоца да обезбеди све
евентуално потребне грађевинске дозволе и сагласности власника парцела на које
ће се постављати агрометеоролошке станице и носачи (стубови) за њих.
4. На страни 5 конкурсне документације је наведено да је потребно 2
(два) сензора за температуре земљишта по станици. Молимо вас да потврдите да
је заиста потребно толико.
У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, 68/2015), а у складу са конкурсном
документацијом, Комисија даје следеће одговоре:
1. Телекомуникационе услуге као и СИМ картице обезбеђује наручилац.
2. Стубове/носаче обезбеђује понуђач. Стубови треба да испуњавају
нормативе које је за конкретни тип/модел аутоматске метеоролошке станице
предвидео произвођач. Уређаји се монтирају на производне парцеле у
усеве/засаде и сензори за мерење температуре ваздуха, релативне влажности
ваздуха (заједно у заклону) и дужине трајање влажности лисне површине се
монтирају на висину датог биљног склопа (од тла до два метра висине). Остали
сензори и соларни панел се монтирају на конзолу/конзоле које су причвршћене за
стуб/носач онако како је то предвидео произвођач датог уређаја.Висина на стубу
на коју се монтирају саме станице (ако се овде мисли на централну јединицу тј.
сакупљач података, модем и пратеће електронске склопове) није битна, тј. треба
да се изведе тако да чини функционалну целину која је добро уклопљена у дати
биљни склоп.

3. Није предвиђено прибављање грађевинских дозвола. Наиме, предмет
набавке су преносиве аутоматске метеоролошке станице намењене
микрометеоролошким мерењима у усевима/засадима које заједно са
стубом/носачем представљају лаку конструкцију.
Прибављање сагласности власника парцела за постављање уређаја је
обавеза наручиоца.
4. Потребна су два сензора за мерење температуре земљишта по станици,
као што је и наведено у конкурсној документацији.
Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези
са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне
документације.
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