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ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

Прерадовићева 2 

ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;  ЕППДВ:132716493 
 

Број: 678/1 

Датум: 11.06.2020.  

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (‘’Сл. гласник РС’’ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), а по Захтеву за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

достављеног од стране заинтересованог лица дана 09.06.2020. године, заведеног под дел. бројем 

678, којим се траже додатна појашњења у вези са припремањем понуде по позиву за подношење 

понуда број 37/20, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници ЈП 

“Војводинашуме“ Петроварадин, као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа  дана 

15.05.2020. год. за јавну набавку УСЛУГА: ИЗБОР ОПЕРАТЕРА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ  

2020. год. (за период до 2 године) У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ,  дају  се следеће: 

 

 

ТРЕЋЕ  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

у вези са припремањем понуде за јавну набавку 

 

 

Заинтересовано лице је поставило питање: 

„У оквиру конкурсне документације за јавну набавку услуга мобилне телефоније за потребе ЈП 

Војводинашуме као обавезан услов за учешће у поступку набавке утврђена је обавеза понуђача 

да се изврше обилазак одређених локација Наручиоца и изврше мерење сигнала мобилне 

телефоније у циљу утврђивања минимума квалитета сигнала.  

По обиласку локација и извршених мерења, представници Наручиоца и Понуђача потписују 

Изјаву о мерењима на локацији Наручиоца (Образац бр. 12 конкурсне документације). Изјава се 

потписује за сваку локацију и оверава печатом Наручиоца. Ова Изјава се обавезно прилаже уз 

понуду.  

Након извршених мерења на свим локацијама потребно је сачинити збирни Извештај о мерењу 

сигнала на свим локацијама Наручиоца и исти обавезно приложити уз понуду на меморандуму 

Понуђача.  

Vrši se merenje signala za 2G i 3G mrežu.  

o  za 2G mrežu, meri se parametar RxLev(dBm), minimalna vrednost je -100dBm,  

o za 3G mrežu, meri se parametar RSCP(dBm), minimalna vrednost je -110dBm 

Представници заинтересованог лица  извршили су мерења сигнала на свим локацијама како је 

наручилац захтевао.  

Приликом мерења сигнала на локацији ШГ „СОМБОР“ Бачки Моноштор евидентирано је 

неуобичајено одступање од захтеваних вредности те су покренута је интерна процедура од 

стране надлежних служби које се баве контролом квалитета сигнала и покривености базних 

станица за проверу разлога због којих је дошло до одступања.  
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Прилилком евалуације добијених резултата утврђено је да је 03.06.2020. године на локацији ШГ 

СОМБОР Бачки Моноштор  извршена мерења  и да су измерене следеће вредности 

o za 2G mrežu, RxLev (dBm) minimalna vrednost je -100dBm, - izmerena vrednost   - 97 

dBm 

o za 3G mrežu, RSCP (dBm) minimalna vrednost je -110dBm - izmerena vrednost   - 115 

dBm 

које су настале као последица  проблема са напајањем базне станице која је у непосредној 

близини, а са које се врши покривање УМТС и ГСМ сигналом наведене локације. Сам узрок 

проблема са напајањем је у међувремену решен. 

С обзиром да је у питању утицај више силе молимо вас да представницима заинтересованог лица  

омогућите поновно мерење сигнала на локацији ШГ „СОМБОР“ Бачки Моноштор.“ 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

 

Узимајући у обиз околности које сте навели, као и чињеницу да су ранијим мерења сигнала на 

предметној локацији добијани резултати која су задовољавали критеријуме потребног нивоа 

сигнала, што је потврђено и у пракси коришћења услуге од стране Наручиоца, Комисије за 

спровођење јавне набавке је сагласна де извршите поновно  мерење сигнала на локацији ШУ 

Бачки Моноштор, на начин како је предвиђено у конкурсној документацији. 

 

Мерење ће се вршити у петак, 12.06.2020. у 11часова.  

 

Испред Наручиоца, мерењу ГСМ сигнала на локацији ШУ „Бачки Моноштор“, локалитет 

Карапанџа - лугарница 33, контроли мерења присуствоваће члан Комисије, Предраг Станковић. 

 

 

                                                                                                      

Председник Комисије за ЈН: 

Ђуро Копитовић, дипл.инж.ел. 

 

 

 

 

 

Доставити: 

- на Порталу јавних набавки; 

- на Интернет страници Наручиоца; 

- Сектору за комерц. послове и маркетинг; 

- Архиви ЈП. 

tel:03062020

