Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
Градска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 404-20/2017-VIII
Дана: 23.02.2017. 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. Зашто се у додатним условима у погледу техничког капацитета тражи
минимум 15 возила на која се може монтирати УЛВ генератор, а не тражи се
да потенцијални понуђач располаже са минимум 15 УЛВ генератора за
извршење третмана одраслих комараца са земље капацитета ___ха по сату ?
ОДГОВОР:
1. Приликом израде конкурсне документације грешком је изостављен део захтева за
додатним условима везан за наведене уређаје (иако је у делу како се доказује
испуњеност техничког капацитета већ јасно наведено који докази су потребни као
доказ за УЛВ генераторе). Обзиром да је предметну јавну набавку немогуће
реализовати без поседовања наведених уређаја наручилац ће извршити измену
конкурсне документације у ставци Додатни услови, тачка 3. Технички капацитет.
Додаје се у потребни технички капацитет тачка:
 УЛВ генератор за сузбијање одраслих комараца са земље 15 комада

ПИТАЊЕ:
2. Код елемената критеријума Технолошке предности – ТХНП, Тхнп2:
„даљинско вршење контроле бројности одраслих комараца универзалном

замком за хватање комараца на тешко приступачном терену“. Шта ће се
постићи са употребом клопке која аутоматски броји уловљене комарце ?
ОДГОВОР:
2. Наручилац је конкурсном документацијом дефинисао елемент критеријума
Технолошке предности - ТХНП, Тхнп2: даљинско вршење контрole бројности
одраслих комараца универзалном замком за хватање комараца.
Могућност вршења мониторинга бројности одраслих комараца даљинским путем
омогућава:
 Контролу бројности комараца по принципу 24/7 што омогућава детаљан и
константан увид у бројност инсеката на терену, односно могућност
правовременог организовања и спровођења поступака њиховог сузбијања
што доводи до повећања квалитета тражене услуге.
 Могућност увида у резултате мониторинга и обраде истих по принципу 24/7
од стране наручиоца што омогућава додатну контролу квалитета извршених
услуга и спровођења плана и програма сузбијања инсеката.
 Транспарентност резултата рада без могућности утицаја потенцијалног
понуђача односно извршиоца на исте.
 Повећану ефикасност при вршењу поступка мониторинга.
 Смањење трошкова односно смањење цене услуге вршења мониторинга.
ПИТАЊЕ:
3. Наручилац је на страни 16/42 конкурсне документације навео карактеристике
софтвера за дигиталну евиденцију и обраду података мониторинга бројности ларви
и одраслих комараца као „опремe“ потребнe за остваривање технолошке предности
као елемент критеријума економски најповољније понуде.
У опису карактеристика софтвера у тачки под бројем 4. Наручилац наводи
карактеристику – могућност прегледа контролних тачака на израђеним мапама.
Да ли је потребно да те мапе буду дигиталне и геореференциране ?
ОДГОВОР:
3. Мепе које ће израђивати изабрани понуђач у поступку јавне набавке треба да буду
дигиталне и не морају бити геореференциране. Тачност локалитета контролних тачака се
омогућава навођењем ГПС координате у опису места контролних тачака.
ПИТАЊЕ:
4. Да ли су поменуте референце за Софтвер могле да буду остварене само са
наручиоцима који статус наручиоца имају према дефиницијама из Закона о
јавним набавкама или ћете прихватити и референце остварене са
наручиоцима који представљају привредна друштва која нису наручиоци у
смислу дефиниција из Закона о јавним набавкама, што сматрамо логичнијим
и дозвољеним у смислу самог Закона о јавним набавкама ?
Наручилац је на страни 16/42 навео доказе које је потребно доставити за захтевани
елемент критеријума односно потребну опрему за остваривање технолошке
предности Тхнп3: „уговор о куповини или закупу софтвера, лиценцу за употребу

софтвера или наруџбеницу и web адресу за преглед карактеристика софтвера.
Минимум 20 референци за примену софтвера за претходне две године издате од
стране наручилаца – органи државне управе, ЈП, привредна друштва.“
ОДГОВОР:
4. Наручилац ће прихватити рефернце које је понуђач остварио
коришћењем/применом софтвера приликом пружања услуга мониторинга
бројности и присутности штеточина ( комарци, глодари и крпељи ) издате од
стране наручилаца који тај статус имају у смислу Закона о јавним набавкама као и
оних који тај статус не стичу по основу одредби Закона о јавним набавкама:
привредна друштва без обзира на правни облик оранизовања истог ( д.о.о., а.д и
слично).
ПИТАЊЕ:
5. Шта ћете прихватити као примену софтвера ?
ОДГОВОР:
5. Наручилац ће прихватити као примену софтвера следеће: Коришћење/примена
софтвера подразумева употребу истог од стране понуђача приликом пружања
услуга мониторинга присутности и бројности штеточина у објектима и на јавним
површинама за потребе наручиоца.
Примена софтвера се не односи на референце произвођача, односно продавца у
смислу броја продатих примерака софтвера независно од тога за шта су ти
софтвери коришћени.
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу текста на страни
16/42 који гласи: „Минимум 20 референци за примену софтвера за претходне две
године издате од стране наручилаца – органи државне управе, ЈП, привредна
друштва“ на следећи начин:
„Минимум 20 референци за примену софтвера, за претходне две године издате од
стране наручилаца ( наручиоци у смислу Закона о јавним набавкама и привредна
друштва) од којих минумум 4 референце морају бити за примену софтвера
приликом извршавања услуге мониторинга бројности штеточина ( комарци,
глодари и крпељи ) у насељеним местима.“
ПИТАЊЕ:
6. У обрасцу бр. 9 наведене су следеће колоне: „ Ред.бр.“, „Наручилац“, „Орган
државне управе, ЈП, ппривредно друштво“, „Датум“,. У вези са тим, нејасно је
каква је разлика између колоне „Наручилац“ и „Орган државне управе, ЈП,
ппривредно друштво“, односно шта се уписује у прву, а шта у другу колону.
Наиме, постављамо питање зашто се понављају те колоне уколико садрже
исте податке, а уколико су различите, шта се уписује у једну, а шта у другу ?

ОДГОВОР:
6. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације страна 31/42,
образац 9:

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ ЗА ПРИМЕНУ СОФТВЕРА За поступак јавне
набавке 404-20/2017-VIII – СИСТЕМСКО СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Назив наручиоца

Тип/врста мониторинга у којем
је извршена примена софтвера
(комарци, глодари, крпељи,
друге врсте инсеката )

Датум – период
реализације
услуге и примене
софтвера

18.
19.
20.

Понуђач је обавезан да у прилогу табеле достави потврде издате од стране
наручилаца за примену софтвера при извршењу мониторинга бројности
штеточина. Потврда се доставља у слободној форми. Потврда мора бити
оверена од стране наручиоца који је издаје.

