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Предмет :Захтевзаразјашњењеконкурснедокументације
Комисијазајавну набавкууслуге„Набавка услуге сузбијања комараца и амброзије на
територији општине Нови Бечеј“, којасеспроводи у
поступкујавненабавкемалевредности,бројIV 04-404-2/8-2018, је дана 16.04.2018. примила
захтев потенцијалног понуђача за додатним информацијама и појашњењима конкурсне
документације.

Питање:
ОвимпутемкаозаинтересованолицеподносимоЗахтевзадодатниминформацијама,
односнопојашњењемконкурснедокументацијезајавнунабавку ЈН брIV 04-404-2/8-2018 услугесузбијањакомараца и амброзијенатериторијиопштинеНовиБечеј,
објављенеодстраненаручиоцаопштинеНовиБечеј, у погледудодатнихуслова.
1. МолимовасданамНаручилацпојаснипокомосновујавнанабавкенијеобликованапопартијама,
сходнотомедасеради о различитимврстамауслуга, закојасунадлежнаразличитаМинистарства, И
обављајусе у складусаразличитомзаконскомрегулативом.
Наиме, услугесузбијањакомарацавршесе у складусаЗаконом о заститистановништваодзаразнихболести
( “Сл.гласник РС”, бр. 15/2016) И Правилником о условимазаобављањедезинфекције, дезинсекције и
дератизације ("Службенигласник РС", број 3 од 18. јануара 2017),
закојејенадлежноМинистарствоздравља, каоиМинистарствопољопривреде – управазаветерину, а све у
складусачланом 3. Закона озаштитистановништаваодзаразнихболести, каоиПравилником о
условимакојеморајудаиспуњавајуорганизацијеудруженоградазавршење ДДД ("Службенилист СФРЈ",
бр.22/88)).
Доксеуслугесузбијањаамброзијеобављају у складусаПравилником о
условимазаобављањепословадезинфекције, дезинсекције и дератизације у областизаштитебиља и
биљнихпроизвода (објављен у “сл.Листусрј“, бр.12/99) и у надлежностијеУправезазаштитубиља.
Одговор:

Наручилац према одредбама Закона о јавним набавкама нема обавезу да предмет јавне набавке подели
на партије, осим у случају централизоване јавне набавке која се спроводи за више наручилаца. Такође,
један од параметара за истоврсност предмета јавне набавке, према Закону је и чињеница да услуге које
су предмет јавне набавке могу да пруже исти понуђачи, што у конкретном случају јесте могуће и
уобичајено.
Питање:
2. Наручилац у техничкомкапацитетузахтеваминимум 2
беспилотнелетелицезаснимањелокалитетаподамброзијом,
МолимоНаручиоцаданампојасниовајзахтевкадаје у
истомдануобјављенаНабавкауслугеснимањаамброзијеизваздуха?
Одговор:
Беспилотне летилице у конкретној јавној набавци ће се користити, пре свега, за снимање изворишта
ларви комараца, а изузетно и за снимање локалитета под амброзијом и то када исте (приликом
мапирања) није могао прецизно да сними хеликоптер који се користи за посебну јавну набавку снимања
амброзије коју помињете. Наиме, постоје одређене ситуације када је због засађених култура, као и
густине и структуре остале флоре, немогуће из хеликоптера утврдити разлику између амброзије и неких
других биљака, па је тада потребно користити беспилотне летелице које ће из веће близине (са мање
висине) направити јасније снимке.
Питање:
3. МолимоНаручиоцаданампојаснизахтевдасеискључивотретманларвикомарацавршиледенимгранулама,
иаконатржиштупостојепрепаратикоји у свомсаставусадржеистемикроорганизме, и
причемунијеиспоштоваоосновноправилодаседамогућностиеквивалента, штојејаснодефинисано ЗЈН?!
НаовајначинНаручилацфаворизујесамоједнуфирмукојанатериторијије у
истовремепроизвођачледенихгранула И пружалацуслуга,. Самимовимусловима, којинису у
логичкојвезиНаручилацједодатноонемогућиоучествовањевећегбројапонуђача И
обезбеђивањевећегбројаконкуренције.Какосеу Закону о јавнимнабавкама ("Сл. гласник РС", бр.
124/2012 и 14/2015) у Члану 10. Начелообезбеђивањаконкуренције,
јаснодефинишедајенаручилацдужанда у поступкујавненабавкеомогућиштојемогућевећуконкуренцију,
данеможедаограничиконкуренцију, а посебнонеможеонемогућаватибилокојегпонуђачадаучествује у
поступкујавненабавкенеоправданомкоришћењемдискриминаторскихуслова, техничкихспецификација и
критеријума
Одговор:
Пре свега, истичемо да коришћење технологије ледених гранула у овом поступку јавненабавке није
одређено као искључив захтев наручиоца, већ као један од елемената критеријума економски
најповољније понуде, тако да понуђачи који не користе ту технологију неће бити елиминисани (неће им
бити одбијена понуда), већ неће добити одређени број пондера. Тиме они нису дискриминисани, нити је
ограничена конкуренција. С друге стране, желимо да истакнемо да технологија ледених гранула јесте
предност за наручиоце, јер се показала врло ефикасном, посебно у подручјима у којима постоји густо
растиње, тако што ледене грануле могу да склизну са листова и грана када буду избачене из
хеликоптера, те да на тај начин буде омогућено да доспеју до ларви комараца који се налазе испод тог

растиња на (најчешће, мочварном) тлу. Такође, истичемо да постоји неколико произвођача тог
препарата, како у региону, тако и у Европи, те да наручилац и није инсистирао на томе да једино
произвођачи таквих гранула могу да буду понуђачи у овој јавној набавци.

Комисија
___________________

