І W➢ii iui i i liдi i

~ЕПУБЛИКА ГРБИЈА

Г"f-11 С Ј 1

0005411120194

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЭА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ ЧСЛУГЕ

Број : 1-02-4042-18/ 19-6
Датум: 13 .09.2019.
Бе0град
ПОЈАШЊЕЊЕ КОПКУРСПЕ ДОКУМЕПТАЦИЈЕ - 1
у отвореном поступку за јавну набавку услуге — Оптимизација предикционих модела
за радио дифузне опсеге, унапређење и проширење постојеliег софтверског пакета

ATDI, ca одржавањем
Питање:
ЗактевОм на страни 4 се наводе радни фреквенцијски Опсези 100/200 MHz u
1.
одвОјено 500MHz, па Вас мОлим0 да нам разјасните да ли је предмет зактева
Оптимизација мОдела пропагације на 100MHz unu можда Оптимизација модела

пропагације на 200MHz или мОжда Оптимизација модела прОпагације на 150MHz
(компрОмис за 100/200MHz), а Оптимизација мОдела прОпагадије на 500MHz да буде
Опциона с ОбзирОм даје посебно наведена?
Одговор:
Предмет набавке је, између осталог, оптимизација за 2 фреквенсијска Опсега , 100/200

MHz u 500 MHz, тако да се ОптимизОвани мОдели мОгу кОристити за прОрачуне
предикције ЕМ пОља у ради0-дифузној служби. Како је дефинисан0 текничкОм
спецификацијОм, на страни 6, Наручилац ћe дефинисати фреквенције за кОје се врше

тестна мерења (једну за опсег 100/200 MHz u једну за Опсег 500 MHz), так0 да зоне у
кОјима се врше мерења буду без интерференције.
Питања:
2.
Зактевом на страни 4 се наводи критеријум који треба да испуни резултат
оптимизације, а на страни 5 је наведен брОј лОкација (24) на кОјима ћe се вршити мерења
и прикупљати подаци над којима се ради Оптимизација. Ова два зактева су у директнОј
корелацији јер више података са више локација омогућава боље резултате, а имајуБи у
виду да је број лОкација, а самим тим и мерник података, фиксно одређен онда Он
директно имплицира на резултат који је могуБе постићи, а то за 24 локације износи:
Свеукупна стандардна девијација 6,5дВ
•
Стандардна девијација за сваку појединачну локацију не веliа од 7дВ
•
•
Корелациони однОс већи од 70% унутар 1 0dB, односно 60% унутар 5дВ
Строжији критеријуми од наведеник зактевају значајн0 повећање локација, које
имплицира на период мерења и додатно пОвећање цене.
ЗактевОм је на страни 6 тражено да ПОнуђач Обезбеди `Предајни антенски
3.
систем и предајник снаге 100 W unu веће, које ће се кОристити за пОтребе мерења'. Да ли
мОгуће да РАТЕЛ Обезбеди Ову Опрему јер Бе се на тај начин значајно смањити цена
Обезбеживања Опреме за це0 пери0д мерења кОјаје значајна?
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4.
Захтевом је на страни б тражено да Понуђач континуално контролише снагу
предајника током мерења'. Пропиеана процедура јеете да након инсталације предајне
опреме Понуђач уради 2 контролна мерења:
прво којим се потврђује исправност инеталације и пуштања предајне опреме у
•
рад која даље ради стабилно у континуитету
друго којим се верификују вредности пре демонтаже
•
Молимо Вас да нам потврдите да је ова процедура прикватљива за Вас, односно оно
што се очекује Вашим захтевом.
5.
Захтевом се на страни 5 тражи Понуђач је у обавези да присуствује мерењима
и безусловно прихвати резултате мерења, односно да ик користи као улазне податке за
оптимизацију'. Имајући у виду да сва мерења изводи Наручилац самоетално, а да
достављене податке приквата безусловно и верификује Понуђач, молимо Вас да нам
потврдите да није неопкодно присуство представника Понуђача током мерења јер би то
значајно увећало цену пројекта имајући у виду период мерења током којик би морао да
буде просутан.
Зактевом се на странама 5 и б напомиње следеће:
б.
•
`Наручилац ћe предложити до 30 локација за постављање предајничке опреме,
за територију Републике Србије'
•
`Пону1-јач је обавези да обезбеди постављање предајничког сиетема на
локацијама, као и све пратеће техничке и административне услове за те потребе'
Молимо Вас да нам потврдите да ћe Наручилац обезбедити све своје локације које
имају потребну инфраструктуру на којима се може несметано поставити предајна
опрема, јер иградња инфраетруктуре ради постављања предајне опрем би изискивала
значајне трошкове и не треба да буде предмет пројекта.
Захтевом се на страни 18 тражи Понуђач је дужан да иепоруку извршене
7.
услуге оптимизације пропагационог модела изврши у року од 30 дана од завршеник
мерења која су наведена у техничком захтеву, а најкасније у року од 180 дана од дана
потпиеивања Уговора'.
Имајући у виду да је за услугу оптимизације модела потребно 30 радних дана, молимо
Вас да рок продужите на 45 календарскик дана. Такође вас молимо да имајући у виду да

укупан рок реализације посла није еамо обавеза Понуђачајер тај рок зависи од рока када
ћe Наручилац послати све потребне мерне податке, да се крајњи рок може извршити
само под условом да је Наручилац извршио евоје обавезе у предвиђеном року за то, а у
случају да је тај рок пробијен онда да Понуђач не сноси одговорности за нешто на шта
није могао да утиче већ да ее рок реализације продужава за период за који је Наручилац
продужио испуњење својих обавеза.

Одговор на питања 2-7: Наручилац у свему остаје при захтевима из конкурсне
документације.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ПалмотиТiева 2, 11103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
Контакт центар: 011 3242 673, факс: 011 3232 537

www.ratel.rs

Страна 2 од 3

Питање:
8. Молимо Вас за пОтврду да пОтенцијални понуђачи , у случају наступа са
подизвОђачем, нису у Обавези да и за пОдизв0ђаче достављају Образац бр.4- Образац изјаве о
независнОј пОнуди ?
Одговор:
Как0 је и наведено конкурснОм дОкументацијОм за подизвођача није потребн0
дОставити Образац бр.4- Образац изјаве о независној пОнуди.
Питање:
9. МОлим0 Вас за потврду да пОнуђач ка0 и сви његОви пОтенцијални подизвођачи, у
случају да су уписани у Регистар понуl-јача при Агенцији за привредне регистре, нису у
обавези да дОстављају појединачне доказе у циљу испуњености Обавезних услова за учешће
у поступку ЈП члана 75 став 1 тачке 1-3 Закона , већје довољно да као релевантан доказ
дОставе ИзвОд из Регистра пОнуцјача, или наведу интернет страницу на кОјој су дОкази јавно
доступни?
Одговор:
Как0 је и наведен0 кОнкурсном документацијОм понуlјач није дужан да дОставља дОказе кОји
су јавно дОступни на интернет страницама надлежних Органа, али је у обавези да у пОнуди
наведе кОји су т0 дОкази и на кОјим интернет страницама надлежних Органа се Ови дОкази
мОгу прОверити (нпр. укОлик0 је пОнуђач уписан у Регистар понуђача кОд Агенције за
привредне регистре дОвОљн0 је да у Обрасцу пОнуде упише интернет адресу на кОјОј се мОгу
прОверити ти подаци).
10.

МОлим0 Вас да рОк предаје пОнуде продужите д0 19.09.2019.г.

Наручилац Остаје при рОку за пОдношење пОнуда који је наведен у Позиву за
пОднОшење пОнуда и кОнкурснОј дОкументацији.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Иаталија Варагић
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