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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 24/17 - НАБАВКА ХИДРОЛОШКЕ ОПРЕМЕ, 

ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ ТАКО ДА СЕ СВАКА ПАРТИЈА МОЖЕ 
УГОВАРАТИ ЗАСЕБНО 

 
За јавну набавку у отвореном поступку бр. 24/17 – Набавка хидролошке опреме, 
обликована у две партије, за Партију 1 (аутоматске станице за подземне воде представљају 
сонде за дигитално регистровање нивоа и температуре подземних вода са интегрисаним 
даталогером и модемом та GPS/GPRS преносом података у пијезометрима пречника 2″ и 
3", 5 комада, постављена су следећа питања понуђача: 

 
Питање 1: 
 
На страни 24 Тендерске документације, наслов описа за Партију 1 гласи: 
 
АУТОМАТСКЕ СТАНИЦЕ ЗА ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ СОНДЕ ЗА 
ДИГИТАЛНО РЕГИСТРОВАЊЕ НИВОА И ТЕМПЕРАТУРЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА СА 
ИНТЕГРИСАНИМ ДАТАЛОГЕРОМ И МОДЕМОМ ЗА GSM/GPRS ПРЕНОСОМ 
ПОДАТАКА У ПИЈЕЗОМЕТРИМА ПРЕЧНИКА 2′′ и 3"– 5 КОМАДА 
 
 Већ је постављено питање шта овај опис значи: 
 
„Да ли овако описани уређаји морају да буду направљени тако да сонда, логер и модем 
морају да буду неодвојиви део једне целине, који нису међусобно спојени конекторима, већ 
су фабрички направљени као једна целина“? 
 
Одговор који сте дали није сасвим јасан, па молимо за прецизан одговор на питање: да ли су 
сонда, логер и модем у истом кућишту, као што би се Ваш раније дати одговор могао 
протумачити или су сонда и модем у два посебна кућишта? 
 
Одговор 1: 
 
Сонда и модем могу да се налазе у два кућишта а уређај као целина треба да задовољи 
тражени степен заштите. 
 
Питање 2: 
 
У опису инструмента под 1.6. стоји: Кућиште заштите типа IP68, IP67. Да ли се тражи IP68 
или IP67, или су то ипак два кућишта, од којих једно има заштиту IP68, а друго IP67? 
 
 Одговор 2: 
 
То значи да кућиште које је потопљено мора да има степен заштите IP 68 друго које је изнад 
воде може да има IP67.  
 

за Комисију за јавну набавку 
 

            Ивица Николић, дипл. инж 
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