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Број: 5.2- 320     

Дана: 08.01.2019.           

    

   

Предмет: Одговори на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућеног путем 

електронске поште (е-maila) дана 04.01.2019. године за јавну набавку добара – Набавка 

опреме за детекцију цурења на водоводним цевимa, број 97/18. 

  

Дана 04.01.2019. у 12,48 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање - везано за јавну набавку добара – Набавка опреме за детекцију цурења на 

водоводним цевимa, број 97/18. Наручилац је дана 08.01.2019. године у 07,13 часова 

електронским путем потврдио пријем питања. 

 

 

Питање од 04.01.2018. 

 

 

Поштована, 

 

Молимо Вас да размотрите сврсисходност услова из техничке спецификације за корелатор у 

следећим деловима: 

1. Централна јединица – корелатор:  

• мин. 16-битно семпловање @24 Хз 

2. Радио одашиљач: 

• мин. 16-битно семпловање 

3. Универзални микрофони (сензори): 

• фреквентни оџив 0.1 Хз до 12 кХз 

 

Карактеристике под 1 и 2 се обично не налазе у стандардним проспектима или упутствима 

за употребу уређаја, јер нису од интереса за оператере, па их треба посебно документовати. 

У двадесет година бављења овим уређајима, никада нисмо имали захтев за оваквим 

карактеристикама.  

 

Биће тешко, у кратком расположивом року, добити од произвођача потврду да понуђени 

уређај, тј. један његов модул, има захтеване карактеристике. 

 

Питање је, такође, смисла захтева под 3, јер је горња граница фреквенција које се јављају од 

шума истицања воде уобичајено око 1000 Хз. Осим тога, корелатори уобичајено не обрадују 

фреквенције изнад 3-4.000 Хз. 

 

Молимо Вас да проверите разложност постављања наведених услова, који формалним 

разлозима сигурно сужавају круг понуђача квалитетних уређаја и да размотрите могућност 

евентуалног укидања ових техничких захтева. 
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Одговор: 

 

Поштована, 

 

Сходно питањима које сте проследили, а везано за ЈН мале вредности бр 97/18 достављамо 

Вам следеће: 

 

• Питања под редним бројем 1 и 2 су битне због брзине обраде података, те су сходно 

томе и наведене као техничка карактеристика уз позив за јавну набавку. Ове перформансе 

неки од произвођача имају наведене у стандардним каталозима. 

 

• Што се тиче питања наведеног  под редним бројем 3. потребе лоцирања цурења  ЈКП 

„Водовод и канализација“ је што шири фреквентни опсег мерења због више различитих 

материјала цеви на којима се врше мерења и откривају хаварије.  

 

 

 

 

С поштовањем,                                                  ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке  


