
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-20/2017-VIII 
 Дана: 06.03.2017. године 
       С о м б о р  
 
 
 На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Наручилац Града Сомбор, доноси 
 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку број: 404-20/2017-VIII 

- Системскo сузбијање комараца- 
 
 
За предметну јавну набавку постављенa су питања и за иста дајемо одговоре. 

 
ПИТАЊЕ: 
 

1. Наручилац је на страни 9. и страни 10. конкурсне документације у поглављу 
Додатни услови, тачка 3. Технички капацитет, подтачка 1, одредио да 
потенцијални понуђачи треба да поседују поред других набројаних и 
следеће капацитете; 

Трактор минималне снаге 25 KW – 1 трактор 
• Малчер за кошење минималног радног захвата 1500 мм – 1 комад 
• Малчер за кошење минималног радног захвата 1000 мм – 2 комада 
• Рајдер/тракторска косачица – 2 комада 
• Моторна коса/тример – 12 комада 
• Леђни атомизер/моторна прскалица – 10 комада 
• Моторне прскалице минималног капацитета 200 литара које се носе на 
возилима – 2 комада 
• Ручна прскалица – 10 комада 
• Термални/димни генератори– капацитета 5 или 10 л – 5 ком 
• Замка за хватање комараца CO2 универзалнна – 20 ком  
• Замке за мониторинг гравидних женки комараца ( Aedes ) 20 комада 
         УЛВ генератор за сузбијање одраслих комараца са земље 15 комада  
минималног капацитета примене 20 литара радног раствора на час. 

• GPS уређаји ( ручни ) – 25 комада   
• Пловни објекат – чамац – 1 комад   
За захтеване техничке капацитете наручилац је конкурсном документацијом 
предвидео на страни 9. достављање следећих доказа: 



 За малчер, рајдер/тракторску косачицу, моторну косу, леђни атомизер, 
моторне прскалице, ручне прскалице, термалне генераторе, ULV генераторе, замке 
за хватање комараца, GPS уређаје: пописна листа основних средстава са означеном 
опремом, рачун за куповину опреме или купопродајни уговор. Ако понуђач нема у 
власништву тражену опрему доставља се уговор о закупу или лизингу. 
 
За чамац: ако је у власништву: извод из пописне листе, рачун за набавку или копију 
купопродајног уговора . Ако понуђач нема чамац у власништву уговор о закупу 
или лизингу 
 
Молимо наручиоца да појасни следеће: 
 
Да ли понуђач треба да достави: 

1. Све наведене тражене доказе 
2. Само један од тражених доказа 
3. Пописну листу основних средстава са означеном опремом за средства која се 

налазе евидентирана на овом документу, а за средства која су купљена у текућој 
години рачун за куповину или купопродајни уговор. 

 
ОДГОВОР: 
 

1. Као доказ за наведених технички капацитет понуђач треба да достави: 
 Пописну листу основних средстава са означеном опремом за средства која се налазе 
евидентирана на овом документу, а за средства која су купљена у текућој години рачун 
за куповину или купопродајни уговор. 
Ако понуђач нема у власништву тражену опрему доставља се уговор о закупу или  
лизингу. 

 
 
 


