Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
Градска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 404-20/2017-VIII
Дана: 06.03.2017. године
Сомбор

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. У конкурсној документацији за поступак јавне набавке услуга „системско
сузбијање комараца“, ЈН бр. 404-20/2017-VIII , у оквиру додатних услова, од
понуђача се тражи да располаже неопходним финансијским капацитетом,
односно да је у претходне три године остварио укупан приход у
минималном износу од 34.000.000,00 динара и да је претходних 5 годинеа
(2012-2016) извршио услуге сузбијања комараца у минималном износу од
30.000.000,00 динара.

ПИТАЊЕ БРОЈ 1.1.:
Молимо Вас да нам одговорите због чега сте и на основу којих критеријума
тражили да је неопходно да је понуђач претходне три године остварио
укупан приход у минималном износу од 34.000.000,00 динара, као и да нам
појасните да ли тај износ укључује порез на додатну вредност, а посебно
имајући у виду да према Закону о јавним набавкама, Наручилац може да
тражи максимално двоструки износ процењене вредности јавне набавке.
ПИТАЊЕ БРОЈ 1.2.:
Молим Вас да нам одговорите због чега сте и на основу којих критеријума
тражили да је неопходно да је понуђач претходних 5 годинеа (2012-2016)
извршио услуге сузбијања комараца у минималном износу од 30.000.000,00
динара, као и да нам појасните да ли тај износ укључује порез на додатну

вредност, а посебно имајући у виду да према Закону о јавним набавкама,
Наручилац може да тражи максимално двоструки износ од износа
процењене вредности јавне набавке.
ОДГОВОР:
1.1. Извршена је измена конкурсне документације.
1.2 Захтевани износ је у складу са Законом о јавним набавкама. Захтевани
износ је без ПДВ-а.
ПИТАЊЕ:
2. У конкурсној документацији за поступак јавне набавке услуга „системско
сузбијање комараца“, ЈН бр. 404-20/2017-VIII ,у оквиру додатних услова, од
понуђача се тражи да располаже са минимум 15 лаких комерцијалних возила на
којима се може монтирати УЛВ генератор, 4 лака комерцијална возила за рад
транспорт људства и опреме, 9 радних аутомобила, 2 комби возила, носивости 6
особа, 1 трактор минималне снаге 25kw , 1 малчер за кошење минималног
радног захвата 1500мм, 2 малчера минималног радног захвата 1000мм, 2
рајдера/тракторска косачица, 12 комада моторних коса/тримера, 2 комада
моторних коса/тримера капацитета 200 литара, 10 комада ручних прскалица, 5
комада термалних/димних генератора капацитета 5 или 10 литара, 20 комада
CO2 универзалних клопки за хватање комараца, 20 комада замки за мониторинг
гравидних женки комараца (Аедес врсте), 2 комада авиона са опремом за
третман одраслих комараца из ваздуха и ГПС опремом за навигацију, 25
комада ручних ГПС уређаја, 1 пловни објект ( чамац).

ПИТАЊЕ БРОЈ 2.1.:
Молимо Вас да нам одговорите због чега сте и на основу којих критеријума
тражили да понуђач располаже са минимум 15 лаких комерцијалних возила
на којима се може монтирати УЛВ генератор, 4 лака комерцијална возила за
рад транспорт људства и опреме, 9 радних аутомобила, 2 комби возила,
носивости 6 особа,односно да нам одговорите због чега је и на основу којих
критеријума потребан тачно наведени минималан број возила кад за превоз
и радно ангажовање потребног броја људи које тражите конкурсном
документацијом довољно је 16 возила, као и да нам објасните због чега
посебно тражите лака комерцијална возила за превоз опреме и људства,
радна возила и комби возила носивости 6 особа. Постављајући такве захтеве
у конкрусној документацији јасно је да тим условима фаворизујете одређене
понуђаче, што представља кршење Закона о јавним набавкама.
ПИТАЊЕ БРОЈ 2.2.:
Молимо Вас да нам одговорите због чега сте и на основу којих критеријума
тражили да понуђач располаже наведеном техничком опремом 1 трактор
минималне снаге 25kw , 1 малчер за кошење минималног радног захвата
1500мм, 2 малчера минималног радног захвата 1000мм, 2 рајдера/тракторска
косачица, 12 комада моторних коса/тримера, 2 комада моторних

коса/тримера капацитета 200 литара, 10 комада ручних прскалица, 5 комада
термалних/димних генератора капацитета 5 или 10 литара, 20 комада CO2
универзалних клопки за хватање комараца, 20 комада замки за мониторинг
гравидних женки комараца (Аедес врсте), 2 комада авиона са опремом за
третман одраслих комараца из ваздуха и ГПС опремом за навигацију, 25
комада ручних ГПС уређаја, 1 пловни објект ( чамац), односно да нам
одговорите због чега је и на основу којих критеријума потребан тачно
наведени минималан број техничке опреме.

ПИТАЊЕ БРОЈ 2.3.:
Молимо Вас да нам објасните због чега и на основу којих критеријума је
потребно да малчери за кошење буду минималног радном захвата 1500мм и
1000мм, да моторне косе/тримери буду капацитета 200литара, да
термални/димни генератори буду капацитета 5 или 10 литара.
ОДГОВОР:
2.1.
2.2.
Наручилац је конкурсном документацијом дефинисао додатне услове за учешће
у поступку јавне набавке на основу предвиђеног обима и динамике послова
дефинисаних у тачкама: техничка спецификација и израда пројекта.
Наручилац је дефинисао захтеване капацитете на основу искуства у реализацији
уговора о сузбијању комараца из претходних година и потребе да понуђач
располаже довољним капацитетом како би наручиоцу обезбедио захтевани
квалитет.
Конкурсном документацијом је предвиђено вршење више различитих послова и
активности на територији Града Сомбора (Град Сомбор са својих 15 села) од
којих ће се највећи број вршити истовремено на више различитих локалитета.
Наручилац сматра да је потребно све предвиђене активности извршити у
оптималним роковима како би примењене мере сузбијања комарацс постигле
максималан ефекат.
Конкурсном документацијом и Законом о јавним набавкама је предвиђена
могућност удруживања више понуђача како би заједнички испунили захтеване
критеријуме (услове) за учешће у поступку јавне набавке.
Из наведених разлога наручилац остаје при дефинисаним додатним условима.
2.3.
Наручилац је додатне услове у погледу техничких капацитета дефинисао на основу
искуства у реализацији уговора о сузбијању комараца из претходних година и потребе
да понуђач располаже довољним капацитетом како би наручиоцу обезбедио захтевани
квалитет. Захтевани радни захват машина је дефинисан на основу структуре и обима
радова (површина) на којима је потребно извршити припремне радове.
Наручилац ће прихватити уређаје који имају минимални захтевани капацитет као и
уређаје већег капацитета.
ПИТАЊЕ:

3. У конкурсној документацији за поступак јавне услуга сузбијања
комараца ЈН број 404-20/2017-VIII , у оквиру додатних услова , од
понуђача се тражи да располаже неопходним кадровским капацитетом,
односно да има запослен следећи кадар: санитарни техничар, санитарни
еколог или вишесанитарни техничар IV или VI степен стручне спреме4лица која поседују потврду о обучености за рад на пословима
дезинфекције, дезинсекције и дератизације, лекар специјалиста
епидемиологије, или хигијене који поседује лиценцу Лекарске коморе
Србије и потврду обучености за рад на пословима дезинфекције,
дезинсекције и дератизације – 1 лице, радници на пословима дезинсекције и
дератизације – 15 лица која поседују потврду о обучености за рад на
пословима дезинфекције, дезинсекције и дератизације, радници на
пословима кошења који поседују потврду о обучености за рад са моторном
косом/тримером, тракторском косачицом/рајдером и моторном косачицом –
10 лица, радници за манипулацију са биоцидним препаратима који поседују
сертификат за руковаоца опасним материјама – 4 лица.

ПИТАЊЕ БРОЈ 3.1.:
Молимо Вас да нам објасните због чега сте и на основу којих критеријума
тражили да понуђач располаже наведеним кадровским капацитетом, с
посебним освртом на тражени тачан број запослених тј.радно ангажованих
лица.

ПИТАЊЕ БРОЈ 3.2.:
Молим Вас да нам одговорите због чега сте тражили да понуђач мора
да обезбеди радно ангажовано 4 радника за манипулацију са биоцидним
препаратима који поседују сертификат за руковаоца опасним материјама,
имајући у виду да је, сходно члану 34. Закона о хемикалијама („ Сл.Гласник
РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, и 93/2012), искључиво снабдевач опасних
хемикалија дужан да обезбеди лице које се стара о правилном управљању
тим хемикалијама, а да је , на основу члана 3 став 1 тачка 14 истог Закона,
снабдевач дефинисан као правно лице или предузетник који је произвођач,
увозник, дистрибудер или даљи корисник, а који ставља у промет
хемикалије, те узимајући у обзир да ми , сагласно наведеном, представљамо
потрошача који не ставља хемикалије у промет, док је, с друге стране,
сагласно члану 10 и члану 76 став 6 Закона о јавним набавкама (
„Сл.Гласник РС“ , бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац дужан да у
поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију тј. он не
може ограничити конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било
којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке коришћењем
дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума,
односно наручилац мора одредити услове за учешће у поступку тако да ти

услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом
јавне набавке.
Сматрамо да је овај услов дискриминаторски тј.да нема никакве логичке
везе са предметом јавне набавке и једина сврха му је да доведе у предност
понуђаче који из других разлога, који немају везе са предметом јавне
набавке, имају саветника за хемикалије, те Вас молимо да у том смислу
измените конкрусну документацију.
ОДГОВОР:
3.1. Наручилац је конкурсном документацијом дефинисао додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке на основу предвиђеног обима и динамике
послова дефинисаних у тачкама: техничка спецификација и израда пројекта.
Наручилац је дефинисао захтеване капацитете на основу искуства у реализацији
уговора о сузбијању комараца из претходних година и потребе да понуђач
располаже довољним капацитетом како би наручиоцу обезбедио захтевани
квалитет.
Конкурсном документацијом је предвиђено вршење више различитих послова и
активности на територији Града Сомбора (Град Сомбор са својих 15 села) од
којих ће се највећи број вршити истовремено на више различитих локалитета.
Наручилац сматра да је потребно све предвиђене активности извршити у
оптималним роковима како би примењене мере сузбијања комарацс постигле
максималан ефекат.
Конкурсном документацијом и Законом о јавним набавкама је предвиђена
могућност удруживања више понуђача како би заједнички испунили захтеване
критеријуме (услове) за учешће у поступку јавне набавке.
Из наведених разлога наручилац остаје при дефинисаним додатним условима.
3.2. Наручилац је у конкурсној документацији дефинисао додатне услове у погледу
кадровског капацитета на основу Закона о транспорту опасног терета („Сл.Гласник
РС“ бр.88/2010 и бр.104/2016), а не на основу Закона о хемикалијама („Сл.Гласник РС“
бр. 36/2009,88/2010,92/2011,93/2012 и 25/2015)
Наручилац остаје при наведеном захтеву.

