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Пожаревац, 5. децембар 2019. године

У складу са Чланом 63. Став 2. и 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број
124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту:
Правилник).
У поступку јавне набавке која је расписане на основу донете Одлуке о покретању поступка
jaвне набавке, број 8698 од 28.11.2019. године и Позива у поступку за достављање понуда
8698/3 од 3.12.2019. године, објављеног дана 3.12.2019. године на порталу УЈН и интернет
страници Наручиоца у складу са Чланом 55. Закона, достављамо Вам појашњење и
одговор у вези предметне јавне набавке:
Предмет: Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНMB1216/2019
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;
Јавна набавка услуга:ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА
Орн: 71353200,
Редни број јавне набавке је: 1216/2019 ЈНМВ од 28. новембра 2019. године.
Достављен је Наручиоцу писани захтев, електронском поштом, дана 4.12.2019. године,
заведен од стране Наручиоца са бројем 8957 дана 5.12.2019. године, којим
Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор на следећа питања пренета у
изворном облику, форми и дефиницији као и одговором од стране стручног дела комисије;
Питање:
1. Kada je reč o tehničkom kapacitetu, kao uslov se zahtevaju minimum 2 ( dve ) digitalne
kamere minimalne rezolucije 20MPix ili bolje za snimanje sa površine zemlje i iz vazduha - Molim
Vas da nam detaljnije navedete specifikaciju traženih kamera - da li to mogu biti obični (
standardni ) digitalni fotoaparati ( kamere ) odgovarajuće rezolucije ili je potrebno da to bude
neka druga vrsta kamere i koja ( npr da li je uslov da obe kamere mogu da se koriste sa drona ili
je dovoljna samo jedna )?
Одговор и појашњење на претходно постављено;
Izvođač radova treba da poseduje digitalnu kameru uz svaku termovizijsku koja snima sa zemlje i
iz vazduha (na dronu). Navedena kamera mora da beleži digitalni snimak tražene rezolucije
(video zapis ili digitalna fotografija) istovremeno uz termografski snimak kako bi svaki
termografski snimak bio praćen digitalnim snimkom.
Питање:
2. Kada je reč o uslovu koji se odnosi na kadar, navodi se da ponuđač mora raspolagati
određenim kadrom - šta podrazumevate pod raspolaganjem- da li ponuđač takav kadar mora
imati u radnom odnosu ili je moguće da takav kadar i angažuje po osnovu nekog drugog ugovora
predviđenog Zakonom o radu, a koji nije ugovor o radu?
Одговор и појашњење на претходно постављено;
Izvođač treba da raspolaže kadrovskim kapacitetom, a osnov angažovanja treba da bude u
skladu sa Zakonom o radu.
Питање:
3. Takođe, kada je reč o raspolaganju određenom opremom- da li pod raspolaganjem
podrazumevate vlasništvo, ili i neki drugi vid raspolaganja kao što je, recimo, raspolaganje na
osnovu ugovora o zakupu opreme?
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Одговор и појашњење на претходно постављено;
Prihvata se i vlasništvo i ugovor o zakupu.
Питање:
4. Kada je reč o 2 termografske kamere sa tipom detektora minimalne termalne rezolucije 640 x
480 piksela ili bolje za snimanje sa površine zemlje i iz vazduha - da li pod tim podrazumevate da
1 kamera bude za snimanje iz vazduha, a jedna sa površine zemlje, s obzirom da kamera koja
služi za snimanje iz vazduha, napajanje dobija od drona na koji je i nakačena i ne može se
koristiti za snimanje sa površine zemlje? - ovo isto pitanje se odnosi i na 2 digitalne kamere
navedene u pitanju broj 2.
Одговор и појашњење на претходно постављено;
Izvođač radova treba da poseduje digitalnu kameru uz svaku termovizijsku koja snima sa zemlje i
iz vazduha (na dronu). Navedena kamera mora da beleži digitalni snimak tražene rezolucije
(video zapis ili digitalna fotografija) istovremeno uz termografski snimak kako bi svaki
termografski snimak bio praćen digitalnim snimkom.
На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће
заинтересованог лица, појашњење постаје саставни део раније објављене конкурсне
документације и позива за достављање понуда, рок и услови остају неизмењени.
Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца без измене конкурсне
документације и померања рока за достављање понуда.
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