ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА од 22.01.2020.год.
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
КУПОВИНА ОПРЕМЕ ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА СЕМАФОРСКИМ УРЕЂАЈИМА
БРОЈ ЈН 22/19

Питање бр.1:

Одговор бр.1:

Прихвата се предлог потенцијалног понуђача и у току је измена конкурсне документације.
Питање бр.2:

Одговор бр.2:
Прихвата се предлог потенцијалног понуђача и у току је измена конкурсне документације.
Питање бр.3:

Одговор бр.3:
Наручилац је мислио на РАМ меморију телефона.

Питање бр.4:

Одговор бр.4:
Наручилац је прихватио сугестију потенцијалног понуђача и смањио је минималну
количину мегабајта на месечном нивоу за сваку од 250 паметних брава.
Измена конкурсне документације у складу са наведеним је у току.
Питање бр.5:
Скрећемо пажњу Наручиоцу да је по правилнику Регулаторне Агенције за Електронске
Комуникације и Поштанске услуге РАТЕЛ, обавезно поседовање и доказивање Потврдом
или Изводом о усаглашености РиТТ опреме приликом пуштања у промет/рад, где се овај
правилник примењује на комуникациону опрему – модеме који се користе и за које је
обавезно поседовање наведене Потврде или Извода о усаглашености.
Молимо Наручиоца да тражи достављање доказа у виду фотокопије важеће Потврде или
Извода о усаглашености Ратела за модем који се нуди на дан отварања понуда.
Одговор бр.5:
Чланом 10. став 5. Правилника о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/2012), (у даљем тексту: Правилник), прописано је да „РиТТ опрема
приликом стављања на тржиште Републике Србије мора имати знак усаглашености из члана

19. овог правилника, а у складу са Прилогом 7, који је одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део.“.
Чланом 19. став 1. Правилника прописано је да: „РиТТ опрема, која је у складу са свим
одговарајућим битним захтевима из члана 4. овог правилника, пре стављања на тржиште
мора бити означена знаком усаглашености у складу са Прилогом 7. овог правилника, који
је штампан уз овај правилник и чини његов саставни део.“
Ставом 2. истог члана Правилника прописано је да „Знак усаглашености на РиТТ опрему
ставља произвођач или његов заступник, односно увозник, ако произвођач или његов
заступник није регистрован на територији Републике Србије, на видном месту тако да буде
читљив и неизбрисив, у складу са прописом којим се одређује начин стављања и употреба
знакова усаглашености.“
У Прилогу 7. Правилника, који се односи на „Знак усаглашености“, наводи се да „СЕ знак
мора бити стављен на РиТТ опрему или на њену плочицу са подацима, а ако то није могуће
или се не може обезбедити због врсте или својства апарата, овај знак се ставља на
амбалажу, ако је апарат има, или се ставља у пратећу документацију.“
Правилник није толико прецизан када се ради о „Српском знаку усаглашености“ али се из
наведеног може закључити да и за ову врсту означавања важе иста правила.
Имајући у виду да је Наручилац у конкурсној документацији захтевао од Понуђача да уз
понуду достави документацију о испуњењу техничких захтева за понуђену опрему
(техничка документација, каталог и сл.), а да се у складу са Прилогом 7. Правилника, „Знак
усаглашености“ ставља или на саму опрему или на амбалажу, ако је апарат има, или у
пратећу документацију, Наручилац сматра да нема потребе да тражи додатни доказ да
понуђена опрема испуњава битне услове из чл. 4. Правилника, јер се наведено може
утврдити прегледом опреме, њене амбалаже или увидом у достављену техничку
документацију.
Прибављање потврде о усаглашености или извода на који се односи сугестија
заинтересованог лица, у складу са чл. 18. став 8. Правилника, предстаља претходни услов
који се мора испунити да би се РиТТ опрема означила Српским знаком усаглашености.
Ставом 12. истог члана Правилника прописано је да „Достављање документације и
прибављање Потврде о усаглашености из ст. 1. и 2. овог члана, не односи се на
произвођача РиТТ опреме која је произведена у Републици Србији и за коју је оцењивање
усаглашености спроведено од стране Именованог тела у складу са прилозима 1. 2. и 4. овог
правилника“.
Уколико би Наручилац прихватио сугестију заинтересованог лица да тражи достављање
доказа у виду фотокопије важеће Потврде или Извода о усаглашености РиТТ опреме, довео
би у неравноправан положај понуђаче који у својој понуде нуде РиТТ опрему произведену
у Ребулици Србији, из разлога што не би били у могућности да доставе тражени доказ.

КОМИСИЈА

