На основу члана 63. ЗЈН комисија наручиоца сачињава и објављује следеће одговоре на
постављена питања заинтересованог лица од дана 30.10.2018. године у поступку јавне набавке
број ЈН ОП 07/2018

Питање број 1
Постављени услов у Тендерској документацији:
Уговорни орган је у Тендерској документацији под тачком 3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР
НАЈПОВОЉНИЈЕ
ПОНУДЕ навео следеће:
1) Унификација Техничке и технолошке предности;Трошковна економичност: 15
пондера
Unifikacija ponuđenih analizatora i opreme sa već postojećom opremom naručioca
SO2 analizator proizvodjač Teledyne-EAS E100/T100 -2 pondera
NO/NO2/NOx analizator proizvodjač Teledyne-EAS E200/T200 -2 pondera
CO analizator proizvodjač Teledyne-EAS E300/T300 -2 pondera
O3 analizator proizvodjač Teledyne-EAS E400/T400 -2 pondera
PM10/PM2,5 analizator suspendovanih čestica Grimm EDM 180 -2 pondera
Meteo senzor 5 parametara Lufft WS 500 -2 pondera
PM10/PM2,5 uzorkivac suspendovanih čestica Sven LackelSEQ47/50;Tecora- 2pondera
Data loger Hrčak Mizma Igbos -1 ponder
Образложење:
Како нам је познато, у оквиру мреже аутоматских станица постоји и опрема других
произвођача, осим претходно наведених. Постављање пондера на овај начин директно
преферира једну фирму која је заступник наведене опреме, а ставља у неповољан положај
и нарушава конкурентност осталим потенцијалним понуђачима. Овом приликом се
обраћамо са захтевом да измените тачку 3. у смислу да се додају и остали произвођачи
опреме појединих анализатора, као што су ХОРИБА и Тхермо, те произвођачи
анализатора PM10/PM2.5и метео сензора који постоје у аутоматској мрежи у власништву
Уговорног органа. Посматрајући услов за пондере произвођача опреме за узорковање
суспендованих честица PM10/PM2.5, где је већина опреме произвођача Тецора, те један
мањи део ове опреме произвођача Sven Laeckel , молимо Вас да исти принцип примените
и на анализатореSO2, NO/NO2/NOx, CO, O3, PM10/PM2.5 метео сензоре и узоркиваче
суспендованих честица PM10/PM2.5.
Такође истичемо да тражени метео сензори апсолутно не одговарају намени, пошто се сви
метео параметри на наведеном сензору мере на истом месту, а према важећим
стандардима и захтевима за мерење метео параметара, смер и брзина ветра се мери на 10м
висине, а температура, атмосферски притисак и релативна

влажност на 2м, што тражени сензор не омогућава! Тражени сензори се користе за мерења
где је потребна брзина и смер ветра на висини од 2м као што су нпр. пољопривреда,
саобраћај и сл, а никако за мерење метео параметара у циљу мониторинга квалитета
ваздуха.

Одговор наручиоца:
Прописаним елементима критеријумима за доделу подера по основу Унификације није ни
на који начин спречен било који понуђач да поднесе прихватљиву и одговарајућу понуду
нити је само један произвођач добара и последично његов заступник искључиво
фаворизован наручилац је јасно пондерисао произвођаче опреме коју већ поседује на
својој мрежи аутоматског мониторинга ваздуха и то није како и само заинтересовано лице
тврди опрема једног произвођача већ више њих.
Уколико понуђач понуди опрему која испуњава све техничке захтеве таква понуда ће бити
рангирана те је неоснована тврдња да је било који произвођач опреме онемогућен да
поднесе понуду.
Сврху и намену спровођења поступка јавне набавке одређује наручилац у складу са чијим
пословним потребама је потребна опрема и тражена. Предност добија понуђач који
понуди опрему дефинисану критеријумом унификације због брзе имплементације опреме
и смањеног трошка коришћења опреме (обуке запослених, одржавање и подешавање
опреме, поузадност података које опрема даје)
Конкурсна документација остаје непромењена.
Питање број 2
Постављени услов у Тендерској документацији:
Уговорни орган је у Тендерској документацији под тачком 4. УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ навео следеће:
Кадровски капацитет
1.2 Понуђач треба да због повезивања на постојећи систем, дата логера „Хрчак“ и
централног аквизиционог софтвера „Кошава“ има минимум два ангажована (уговор о
привременим и повременим пословима, уговор о делу, уговор о допунском раду)
сервисера који поседује сертификат произвођача или овлашћеног дистрибутера (доказ: сертификат произвођача, или овлашћеног дистрибутера)
Доказ:
Копије уговора или другог правног основа о радном ангажовању, копије М образаца и
копије важећих сертификата за опрему коју нуди као и сертификата/потврда који

потврђују могућност повезивања понуђене опреме на системе наручиоца „Хрчак“ и
„Кошава“.
Образложење:
Систем за обраду података на станицама (даталогер), као и централни софтвер су
испоручени у оквиру ЕУ пројекта, и као такви су морали да задовоље одређене техничке
карактеристике као и да имају могућност да прихвате све врсте доступних анализатора,
као и да омогуће једноставно додавање нових анализатора у систем. Такође је морао бити
достављен изворни код целог система.
Са захтевом уговорног органа да понуђач “мора имати сервисера који поседује сертификат
произвођача илиовлашћеног дистрибутера за постојећи систем, дата логера „Хрчак“ и
централни аквизициони софтвер „Кошава“, се директно једном понуђачу омогућава
контрола учешћа на овој јавној набавци те сви остали понуђачи стављају у неравноправан
положај, односно онемогућено им је учешће, јер издавање сертификата врши фирма која
је ипроизвела поменути software MIZMA IGBOS doo Beograd.
Како је завршено инсталирање и повезивање опреме произвођача ХОРИБА на даталогер
“Хрчак”, као и повезивање у централни систем “Кошава” код корисника “Покрајински
секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине АП Војводина” на аутоматској
станици Зрењанин, јасно је да је могуће извршити тражено увезивање. Овом приликом
Вам се обраћамо са молбом да измените Тендерску документацију у смислу да је као
доказ могућности повезивања на постојећи систем могуће доставити и потврду корисника
где је овакво увезивање извршено, а не само сертификат фирме MIZMA IGBOS doo
Београд.
Одговор на питање број 2
Наручилац је услов поставио како би заштитио функционалност система који има и како
би обезбедио да опрема коју купи може на стручан начин да буде повезана на системе
Хрчак и Кошава те како не би дошао у ситуацију да изгуби продужене гаранције за
функционалност софтвера и опреме коју већ поседује услед нестручног руковања истом.
Именована фирма издаје сертификате и држи обуку свим заинтересованим физичким и
правним лицима те у овом тренутку наручилац зна да постоји преко 10 физичих лица који
поседују ове сертификате и способни су да стручно пусте у рад и подешавају тражену
опрему при чему су запослени у минимум три различите фирме, те не стоји тврдња
заинтересованог лица да је прописаним условом кадровског капацитета онемогућено
учешће у предметном поступку јавне набавке.
Наручилац је ова лица упознао када је држана обука о коришћењу система Хрчак и
Кошава, када је овај систем подешаван и када год су стручне службе наручица тражиле
консулације у погледу појединих фунционалности система.
Услов кадровског капацитета у конкурсној документацији остаје непромењен.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ОП 7/2018

