ОПШТИНСКА УПРАВА
Општина Горњи Милановац
Ул.Таковска бр.2
32300 Горњи Милановац

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЈН 51/2019

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Опрема за формирање система радио-веза (мобилне и
ручне радио станице, антене, репетитори, каблови) за Штаб и СОТ-ОиО
Питања:

Одговори :
Питање бр1
Одговор
Наравно да ће се поштовати сви прописи и дозвола РАТЕЛ-а, излазна снага уређаја
мора бити подешена по дозволи РАТЕЛ-а. Базна станица као што је дато у тендеру
на позицији 1 треба имати минимално 50W. На тај начин она ће радити на 1/5 своје
снаге и бити апсолутно растерећена, неће долазити до њеног прегревања, отказа у
екстремним условима рада. У условима елементарних непогода и ванредних
ситуација опште је познато да базне станице раде у екстремним условима рада.
Питање бр2
Одговор
Наравно да ће се поштовати сви прописи и дозвола РАТЕЛ-а и према дозволи бити
програмиран радни канал. На позицији 3.1 број радних канала је мин.32 остали
канали биће програмирани превентивно у складу са сарадњом са суседним
општинама, радиоаматерима итд , а биће коришћени само у случају потребе у
ванредним ситуацијама сходно ZAKONU
O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA I UPRAVLJANJU VANREDNIM
SITUACIJAMA члан 9, 29 и 95
Питање бр3
Одговор
Стандардни фабрички размак је 5-7МHz и он се подешава према издатој дозволи од
стране РАТЕЛ-а. Приликом подношења захтева за дозволу биће предложен
фреквентни размак 5МHz.
Питање бр4
Одговор
У тендеру ЈНМВ бр. 51/2019 стоји да је испорука дела опреме планина Рудник. У
идејном техничком решењу требате предвидети локацију и организовати све за дату
локацију. Наравно да ће власник опреме склопити уговоре о коришћењу предвиђене
локације.
Питање бр5
Одговор
На позицији 6.1 тражи се минимум сервисне опреме који је наведен у списку и који
се мора испунити. Уколико имате дотатне сервисне опреме мимо списка можете је
навести заједно са другим сертификатима и овлашћењима.
Питање бр6
Одговор
На позицији 6.1 се наравно не фаворизује одређени понуђач, већ се жели
обезбедити сервис у непосредној близини Горњег Милановца који у сваком тренутку
у најкраћем могућем року, а посебно у ванредним ситуацијама и елементарним
непогодама, може одговорити на све захтеве. На овај начин обезбеђујемо
најквалитетнију сервисну подршку у ванредним ситуацијама и елементарним
непогодама. Сервис може бити као подизвођач у тендеру.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

