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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Комисија за јавну набавку бр.ЈН 1.2.5/2020 – Систематско сузбијање комараца врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр.ЈН 1.2.5/2020 – Систематско
сузбијање комараца, на страни 10-12/40. у оквиру поглавља IV – Услови за учешће у
поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испињеност
тих услова, мења се део:
1.

Да
располаже
неопходним
финансијским капацитетом:
1. да понуђач у последњих 12
месеци који предходе месецу у
коме је објављен Позив за
подношење понуда на Порталу
јавних набавки није био
неликвидан ни један дан.

Доказује се достављањем:
•

Напомена:
 Ове доказе понуђач није у обавези да доставља
уколико су подаци јавно доступни на интернет
страници Агенције за привредне регистре и
Народне банке Србије;


2.

Да
располаже
неопходним
пословним капацитетом:
1. да је понуђач током 2019.
године
извршио
услуге
сузбијања комараца у локалним
самоуправама
у
укупном
минималном
износу
од
7.000.000,00 динара без ПДВ-а.
2. да поседује важеће стандарде из
области услуга дератизације,
дезинфекције и дезинсекције, и
то:
• SRPS ISO 9001,
• SRPS ISO 14001,
• SRPS OHSAS 45001 и
• SRPS ЕN 16636.

Потврде Народне банке Србије, Одељења за
принудну наплату, Крагујевац, а која ће
обухватити захтевани период.

У случају подношења заједничке понуде, чланови
групе понуђача заједно испуњавају задати услов о
неопходном финансијском капацитету, уколико
понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам
испуни задати услов о неопходном финансијском
капацитету.

Доказује се достављањем:
•

Списака извршених услуга на сузбијању комараца у
локаланим самуправама у 2019. години (Образац
референци понуђача), који је валидан само уколико
су достављене и копије уговора, са припадајућим
евентуалним Анексима, окончане ситуације или
фактуре издате инвеститорима и потврде ранијих
корисника потписане од стране одговорног лица
(Образац потврде референци крајњег корисника);

•

Копије важећих сертификата;

•

Копије решења о упису биоцидних производа,
копије безбедносног листа и копије упутства за
употребу биоцидних производа.
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3. да поседује решење о упису
биоцидних производа (којима ће
вршити третмане сузбијања
комараца) у Привремену листу
за
достављање
техничког
досијеа.

3.

Да
располаже
неопходним
техничким капацитетом:
1. најмање 9 возила одвојеним
товарним
простором
за
транспорт
моторног
УЛВ
уређаја, за сузбијање комара са
земље, од којих су најмање 3
возила намењена за превоз робе
и путника, носивости најмање
500 кг;

Напомена:
 Образац референци понуђача и Образац потврде
референци крајњег корисника саставни су део
конкурсне документације;


Потврде референци крајњег корисника могу бити
достављене и на другим обрасцима који
садржински одговарају обрасцу потврде из
конкурсне документације;



У случају подношења заједничке понуде, чланови
групе понуђача заједно испуњавају задати услов о
неопходном пословном капацитету, уколико
понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам
испуни задати услов о неопходном пословном
капацитету.

Доказује се достављањем:
•

за опрему набављену до краја године која претходи
години у којој се спроводи јавна набавка – копија
пописне листе или аналитичке картице основних
средстава на којим ће видно бити означена тражена
техничка опрема. Пописна листа мора бити са
последњим датумом у години која претходи години
у којој се јавна набавка спроводи, потписана од
стране овлашћеног лица и оверена печатом
понуђача;

•

за опрему набављену у години у којој се јавна
набавка спроводи – копија рачуна и отпремнице;

3. најмање 8 уређаја за термално
замагљивање, од којих најмање
2 уређаја са танком капацитета
од 30 литара;

•

доказ о закупу – копија уговора о закупу са
пописном листом закуподавца;

•

доказ о лизингу – копија уговора о лизингу;

4. најмање 15 моторних прскалица
са атомизером и додатком за
дистрибуцију
гранула
за
третман ларви комараца на
неприступачним местима;

•

за возила код којих постоји законска обавеза
регистрације, без обзира на основ коришћења
(власништво, закуп, лизинг) – копија саобраћајне
дозволе (испис из читача) и полиса осигурања
важећа на дан отварања понуда;

2. најмање 9 моторних УЛВ
уређаја, за сузбијање комараца
са земље;

5. најмање 15 ручних прскалица за
сузбијање ларви комараца са
земље;
6. најмање 12 ГПС уређаја за
преглед
трагова
кретања
радника и учитавање локалитета
за третмане ларви комараца са
земље и приказ на електронској
мапи уређаја;
7. најмање 20 комада CO2 клопки
за контролу бројности одраслих
комараца;
4.

Да
располаже
неопходним
кадровским капацитетом, односи се
на број и структуру стручних лица
која
ће
бити
ангажована
на

Доказује се достављањем:
•

Изјаве о радном ангажовању кључног техничког
особља које ће бити задужено за пружање услуге
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реализацији предметне јавне набавке.
Понуђач мора да има ангажовано,
сходно Закону о раду, најмање 18
(осамнаест) запослених радника, од
тога:
• 1
(један)
специјалиста
епидемиологије, са важећом
лиценцом Лекарске коморе РС;

сузбијања комараца (Образац изјаве о радном
ангажовању кључног техничког особља).

Напомена:
 Понуђач је у обавези да за цео период пружања
предметних услуга обезбеди ангажовање стручног
кадра који бити ангажован на пружању услуга.

• 1 (један) доктор ветеринарске
медицине, са важећом лиценцом
Ветеринарске коморе РС;
• 1 (један) саветник за хемикалије
са положеним испитом према
„Правилнику о саветнику за
хемикалије и условима које
мора да испуни правно лице или
предузетник који врши обуку и
проверу знања саветника за
хемикалије“ („Сл.гласник РС“,
бр.13/11, 28/11 и 47/12);
• 1 (један) дипл.инж.агрономије –
заштита биља;
• 2 (два) санитарно-еколошка
инжењера;
• 2 (два) санитарно-еколошка
техничара,
који
поседују
сертификате
за
обављање
послова
из
области
дезинфекције, дезинсекције и
дератизације
издатих
од
референтних установа – ВМА,
Ветеринарски факултет Београд,
Завод за биоциде и медицинска
средства Београд и др.);
• 10 (десет) извршилаца.

ИСТИ САДА ГЛАСИ:
1.

Да
располаже
неопходним
финансијским капацитетом:
1. да понуђач у последњих 12
месеци који предходе месецу
у коме је објављен Позив за
подношење
понуда
на
Порталу јавних набавки није
био неликвидан ни један дан.

Доказује се достављањем:
•

Потврде Народне банке Србије, Одељења за
принудну наплату, Крагујевац, а која ће
обухватити захтевани период.

Напомена:
 Ове доказе понуђач није у обавези да доставља
уколико су подаци јавно доступни на интернет
страници Агенције за привредне регистре и
Народне банке Србије;


У случају подношења заједничке понуде, чланови
групе понуђача заједно испуњавају задати услов о
неопходном финансијском капацитету, уколико
понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам
3

испуни задати услов о неопходном финансијском
капацитету.
2.

Да
располаже
неопходним
пословним капацитетом:
1. да је понуђач током 2019.
године
извршио
услуге
сузбијања
комараца
у
локалним самоуправама у
укупном минималном износу
од 7.000.000,00 динара без
ПДВ-а.
2.

3.

3.

да поседује важеће стандарде
из
области
услуга
дератизације, дезинфекције и
дезинсекције, и то:
• SRPS ISO 9001,
• SRPS ISO 14001,
• SRPS OHSAS 45001 и
• SRPS ЕN 16636.
да поседује решење о упису
биоцидних производа (којима
ће вршити третмане сузбијања
комараца)
у Привремену
листу
за
достављање
техничког досијеа.

Да
располаже
неопходним
техничким капацитетом:
1. најмање 9 возила одвојеним
товарним
простором
за
транспорт моторног УЛВ
уређаја, за сузбијање комараца
са земље, од којих су најмање
3 возила намењена за превоз
робе и путника, носивости
најмање 500 кг;
2.

3.

4.

Доказује се достављањем:
•

Списака извршених услуга на сузбијању комараца у
локаланим самуправама у 2019. години (Образац
референци понуђача), који је валидан само уколико
су достављене и копије уговора, са припадајућим
евентуалним Анексима, окончане ситуације или
фактуре издате инвеститорима и потврде ранијих
корисника потписане од стране одговорног лица
(Образац потврде референци крајњег корисника);

•

Копије важећих сертификата;

•

Копије решења о упису биоцидних производа,
копије безбедносног листа и копије упутства за
употребу биоцидних производа.

Напомена:
 Образац референци понуђача и Образац потврде
референци крајњег корисника саставни су део
конкурсне документације;


Потврде референци крајњег корисника могу бити
достављене и на другим обрасцима који
садржински одговарају обрасцу потврде из
конкурсне документације;



У случају подношења заједничке понуде, чланови
групе понуђача заједно испуњавају задати услов о
неопходном пословном капацитету, уколико
понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам
испуни задати услов о неопходном пословном
капацитету.

Доказује се достављањем:
•

за опрему набављену до краја године која претходи
години у којој се спроводи јавна набавка – копија
пописне листе или аналитичке картице основних
средстава на којим ће видно бити означена тражена
техничка опрема. Пописна листа мора бити са
последњим датумом у години која претходи години
у којој се јавна набавка спроводи, потписана од
стране овлашћеног лица и оверена печатом
понуђача;

•

за опрему набављену у години у којој се јавна
набавка спроводи – копија рачуна и отпремнице;

најмање 8 уређаја за термално
замагљивање,
од
којих
најмање 2 уређаја са танком
капацитета од 30 литара;

•

доказ о закупу – копија уговора о закупу са
пописном листом закуподавца;

•

доказ о лизингу – копија уговора о лизингу;

најмање
15
моторних
прскалица
за
сузбијање
комараца
са
земље
на
неприступачним местима;

•

за возила код којих постоји законска обавеза
регистрације, без обзира на основ коришћења
(власништво, закуп, лизинг) – копија саобраћајне
дозволе (испис из читача) и полиса осигурања

најмање 9 моторних УЛВ
уређаја, за сузбијање комараца
са земље;
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5.

најмање 15 ручних прскалица
за сузбијање комараца са
земље на неприступачним
местима;

6.

најмање 12 ГПС уређаја;

најмање 20 комада CO2
клопки за контролу бројности
одраслих комараца.
Да
располаже
неопходним
кадровским капацитетом, односи се
на број и структуру стручних лица
која
ће
бити
ангажована
на
реализацији предметне јавне набавке.
Понуђач мора да има ангажовано,
сходно Закону о раду, најмање 18
(осамнаест) запослених радника, од
тога:
• 1
(један)
специјалиста
епидемиологије, са важећом
лиценцом Лекарске коморе РС;

важећа на дан отварања понуда;

7.

4.

Доказује се достављањем:
•

Изјаве о радном ангажовању кључног техничког
особља које ће бити задужено за пружање услуге
сузбијања комараца (Образац изјаве о радном
ангажовању кључног техничког особља).

Напомена:
 Понуђач је у обавези да за цео период пружања
предметних услуга обезбеди ангажовање стручног
кадра који бити ангажован на пружању услуга.

• 1 (један) доктор ветеринарске
медицине, са важећом лиценцом
Ветеринарске коморе РС;
• 1 (један) саветник за хемикалије
са положеним испитом према
„Правилнику о саветнику за
хемикалије и условима које
мора да испуни правно лице или
предузетник који врши обуку и
проверу знања саветника за
хемикалије“ („Сл.гласник РС“,
бр.13/11, 28/11 и 47/12);
• 1 (један) дипл.инж.агрономије –
заштита биља;
• 2 (два) санитарно-еколошка
инжењера;
• 2 (два) санитарно-еколошка
техничара,
који
поседују
сертификате
за
обављање
послова
из
области
дезинфекције, дезинсекције и
дератизације
издатих
од
референтних установа – ВМА,
Ветеринарски факултет Београд,
Завод за биоциде и медицинска
средства Београд и др.);
• 10 (десет) извршилаца.

2) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр.ЈН 1.2.5/2020 – Систематско
сузбијање комараца, на страни 15/40. у оквиру поглавља V – Упутство понуђачима како
да сачине понуду, мења се део:
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2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку услуга бр.
ЈН 1.2.3/2020 – Систематско сузбијање комараца – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 4.5.2020. године, до 10:30
часова. Јавно отварање понуда извршиће се 4.5.2020. године у 11:00 часова у просторијама
наручиоца.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.

ИСТИ САДА ГЛАСИ:
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку услуга бр.
ЈН 1.2.3/2020 – Систематско сузбијање комараца – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 6.5.2020. године, до 10:30
часова. Јавно отварање понуда извршиће се 6.5.2020. године у 11:00 часова у просторијама
наручиоца.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.

Комисија
м.п.
за јавну набавку
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