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Број: 5.2.- 18890                                                       

Дана:17.07.2017.                         

                                                                                                                                                            

Предмет: Одговор на питањe потенцијалног понуђача упућен путем електронске поште 

(maila)  дана 13.07.2017.  у  12,41 часова , за јавну набавку мале вредности услуга – 51/17, 

Услуге дератизације,дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката 

који припадају ЈКП“Водовод и канализација“ Нови Сад. 

 

Дана 13.07.2017. у  12,41 часова ,  потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање - везано за јавну набавку мале вредности услуга – 51/17, Услуге 

дератизације,дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који 

припадају ЈКП“Водовод и канализација“ Нови Сад.Наручилац је истог дана 13.07.2017 

године  у 13,36 часова потврдио пријем е-маила. 

 

Питањa упућенa 13.07.2017.  у 12,41 часова гласе: 

 

„Питање број 1. 

 

На страници 19/48  за учешће у предметном поступку јавне набавке, од понуђача се тражи 

да располаже неопходним пословним капацитетом :  под тачком 3. , од понуђача се захтева 

да је у претходне 2 године до дана подношења понуда извршио услуге дератизације у 

минимум 15 000 ревизионих шахтова и под тачком 4. се захтева да је понуђач у претходне 2 

године извршио услуге дератизације у минимум 300 шахтова атмосферске канализације. 

Обавештавамо вас да на овај начин вршите дискриминацију осталих заинтересованих 

правних лица која су регистрована за пружање ДДД услуга и која поседују важећа решења о 

испњености услова за обављање делатности као што су: „ Решење Министарства здравља 

РС о испуњености услова за обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације“ 

и „Решење Министарства пољопривреде , шумарства и водопривреде – Управе за 

ветерину“  . Молимо вас да нам образложите зашто правно лице које поседује „ Решење 

Министарства здравља РС о испуњености услова за обављање послова дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације и „Решење Министарства пољопривреде , шумарства и 

водопривреде – Управе за ветерину“ а које у претходне 2 године до дана подношења понуда 

није извршило услуге дератизације у минимум 15 000 ревизионих шахтова и услуге 

дератизације у минимум 300 шахтова атмосферске канализације не испуњава захтеве што се 

тиче квалитета спровођења ДДД услуга, иако је то предузеће нпр. могло бити ангажовано 

на много захтевнијим пословима у оквиру делатности која је предмет јавне набавке, као што 

је пружање ДДД услуга у : предшколским установама, основним школама, болницама, 

прехрамбеним кућама , фабрикама воде и сл. Имајући у виду да  постављање поменутог 

захтева понуђачима : да је у претходне 2 године до дана подношења понуда извршио услуге 

дератизације у минимум 15 000 ревизионих шахтова , као и да је понуђач у претходне 2 

године извршио услуге дератизације у минимум 300 шахтова атмосферске канализације 

 није мерило квалитета понуђене услуге  , јер се поменута ДДД услуга која је предмет јавне 

набавке могла спроводити и на много захтевнијим објектима (прехрамбена индустрија, 
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фабрике воде, предшколске установе,  основне школе , болнице и сл.) , молимо вас да 

уклоните поменути захтев или да га коригујете у складу са изнетим ставом .  

 

Питање број 2.  

 

У оквиру додатних услова на страници 19/48 конкурсне документације,  од понуђача се 

тражи да располажу довољним техничким капацитетом и између осталог се тражи од 

понуђача да поседују систем за мониторинг глодара са софтвером са одашиљачем. 

Обавештавамо вас да се на тржишту налазе много поузданији, приступачнији и ефикаснији 

системи за мониторинг глодара од "Система за мониторинг глодара са софтвером са 

одашиљачем". Данас су ДДД компанијама доступни веома поуздани системи за мониторинг 

глодара као што су: "Мониторинг глодара уз помоћ нетоксичних мамака" и "Мониторинг 

глодара помоћу софтвера који детаљно анализирају и обрађују податке који су прикупљени 

помоћу баркод мониторинга ".  Молимо вас да извршите измену конкурсне документације и 

у оквиру додатних услова додате и могућност мониторинга глодара и уз помоћ других 

система мониторинга. Такође, у прилог овом захтеву иде и чињеница да се коришћењем  

"Система за мониторинг глодара са софтвером са одашиљачем"могу добити нетачне 

информације. Наиме , такав систем не препознаје разлику између глодара и било које друге 

животиње или предмета који се могу наћи у дератизационоиј кутији те се и поставља 

питање поузданости мониторинга. Пошто се ове клопке постављају на јавним површинама , 

могу доћи у контакт са људима и децом те се постављањем било каквог предмета унутар 

кутије или проласком било које друге животиње може добити информација о присуству 

глодара која ће бити нетачна. Дакле , овакав систем се може сматрати  непоузданим за 

мониторинг глодара, те вас молимо да размотрите да се предложени систем за мониторинг 

глодара избаци из додатних услова. 

 

Питање број 3. 

 

У оквиру додатних услова на страници 19/48 конкурсне документације,  од понуђача се 

тражи да располажу довољним техничким капацитетом и између осталог се тражи од 

понуђача да поседују једну хладњачу камион за транспорт угинулих глодара. Обавештавамо 

вас да на овај начин вршите дискриминацију осталих заинтересованих правних лица јер 

постоје и други начини транспорта угинулих глодара , као што су мали транпортни 

фрижидери и сл. Ангажовање камиона хладњаче је крајње непотребно за сакупљање малог 

броја угинулих глодара. Имајте у виду да је начин деловања биоцидних средстава која се 

користе за сузбијање глодара такав да се као последица њиховог коришћења угинули 

глодари ретко  виђају, тако да је поседовање камиона хладњаче непотребан услов. Такође 

транспорт угинулих глодара се може дефинисати и уговорима о пословно-стручној сарадњи 

између превозника угинулих глодара и ДДД фирме , тако да вас молимо да извршите 

измену конкурсне документације и из додатних услова избаците поседовање камиона 

хладњаче и да као могућност доказа за транспорт угинулих глодара уврстите и достављање 

уговора о пословно-стручној сарадњи.  

 

С поштовањем, “ 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012,14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања: 
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Одговори на питања  

 

Одговор на питање бр.1 

 

У оквиру пословног капацитета наручилац захтева нешто што јесте у логичкој вези са 

предметом конкретне јавне набавке,односно са техничким спецификацијама за 

исту.Наиме,на страни 24/48 конкурсне документације у оквиру Техничке спецификације,као 

услуга под редним бројем 1. предвиђена је дератизација глодара у ревизионим шахтовима и 

то за оквирну количину од 25.000 комада,а под редним бројем 2. је предвиђена услуга 

дератузације глодара у шахтовима на атмосферској канализацији за оквирну количину од 

1.200 комада.Дакле,наручилац захтева референце које су реализоване не за одређеног 

наручиоца,већ на одређеним објектима,који  и не морају да се везују искључиво за одређене 

категорије наручиоца.Могуће је,наиме,да поменутих шахтова има и у фабричким круговима 

и двориштима неких установа,а да те шахтове не одржавају јавна комунална предузећа,као 

у конкретном случају,већ сами власници или корисници објеката.Самим тим,не може се 

закључити да су референце у овом поступку одређене сувише уско и да се конкуренција 

сужава инсистирањем на одређеној категорији наручилаца за које су реализоване те 

референце,јер таквог сужавања и нема. 

 

Такође,требало би истаћи и да су,сами по себи,наведене услуге специфичне и то како због 

услова (објеката) у којима се обављају,тако и због врста глодара и инсеката који се у таквим 

условима појављују и понашају на одређен,специфичан начин.Дакле,није исто да ли 

глодаре и инсекте сузбијате у сувим или влажним просторијама,те како се глодари и 

инсекти у таквим условима понашају и размножавају.Исто тако потребно је и одређено 

искуство извршилаца у погледу уласка и кретања у таквим објектима,а имајући у виду све 

опасности којима могу бити изложени – појава гаса,муља или одређене количине воде који 

могу да ометају пружање услуга или да исту учини опасним.Не може се занемарити ни ХТЗ 

опрема коју користе при томе извршиоци,као ни опрема и материјали који се користе у 

таквим условима за само пружање услуга. 

 

Поред свега наведеног,сматрамо адекватним и захтевани обим стручних референци,јер се 

траже количине знатно мање од оних које представљају оквирне количине у конкретном 

случају.(15.000 у односу на 25.000 код ревизионих шахтова,односно 300 у односу на 1.200 

код шахтова атмосферске канализације). 

 

Одговор на питање бр.2 

 

Наручилац инсистира на систему за мониторинг глодара путем софтвера са одашиљачем,јер 

се таквим системом добија адекватан квалитет у пружању конкретних услуга из следећих 

разлога: 

 У питању је систем којег чине клопке које се примењују за контролу присуства глодара 

тако што када  глодар уђе у дератизациону кутију у којој се налази атрактант,активира се 

сензор и путем GPRS мреже шаље SMS поруку на један или више бројева телефона да је 

детектовано присуство глодара.При томе,корисник и давалац услуге истовремено добијају 

SMS поруку да је детектовано присуство глодара.Добијени подаци се уносе у рачунарски 

програм намењен за организовање,унос података,анализу и израду извештаја у пословима 

извршавања ДДД услуге. 

 

Информације о присуству глодара корисник услуге такође може видети путем web 

апликације непосредно након уноса.У питању је програмски пакет за дигиталну евиденцију 

и обраду података извршавања ДДД услуга и састоји се из desktop  и web апликације. 
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Desktop апликација може да извршава: 

 

- дигиталну евиденцију позива грађана и правних лица по захтеву за ДДД услуге; 

- дигиталну евиденцију,преглед и израду радних налога за ДДД услуге; 

- дигиталну евиденцију и преглед локалитета на електронској карти; 

- унос и приказ параметара као што су дужина,површина и географске координате 

локалитета појаве штеточина унетих на електронску карту; 

- дигиталну евиденцију и преглед тачака мониторинга штеточина на електронској карти; 

- унос података о датуму вршења ДДД услуга; 

- унос података о врсти штеточина,њиховој бројности и стадијума развоја по контролним 

тачкама мониторинга појединачно; 

- унос информације да ли се мониторинг врши пре или након третмана; 

- унос података о временским условима у току мониторинга и времену узорковања; 

- унос података о временском интервалу мониторинга; 

- унос података о географском локалитету мониторинга; 

- аутоматску обраду података бројности штеточина у контролним тачкама; 

- израду извештаја о бројности штеточина,њиховим врстама и развојним стадијумима 

евидентираним у контролним тачкама по упиу о задатом временском периоду за све 

контролне тачке или по локалитету селектованих контролних тачака; 

- израду препорука за третмане на основу извештаја по контролним тачкама; 

- предлог за примену биоцидних препарата за третман на основу стања по контролним 

тачкама; 

- предлог периода извршења третмана; 

- предлог начина третмана и препарата за примену приликом третмана; 

- израду радних налога за мониторинг и контролу бројности штеточина пре и после 

третмана;  

- израду радних налога за вршење третмана штеточина; 

- вођење евиденције о уговорима са наручиоцем за пружање ДДД услуге; 

- преглед стања биоцидних препарата у складишту; 

- унос и преглед документације за биоцидне препарате који се налазе у складишту; 

- анализу и израду извештаја о успешности третмана, потрошње материјала, утрошку 

радног времена по извршиоцима; 

-анализу и израду извештаја о појави жаришта штеточина на основу броја позива грађана. 

 

Web апликација пружа могућност уноса, прегледа и аутоматске обраде података 

мониторинга бројности штеточина путем преносивих уређаја на терену истовремено 

неограниченом броју корисника са својим корисничким налогом и лозинком. Подаци који 

се унесу путем Web апликације у софтвер се аутоматски обрађују непосредно након уноса. 

Самим тим, Наручилац остаје при свом захтеву. 

 

Одговор на питање бр.3 

 

У погледу захтеваног техничког капацитета и захтева за хладњачом камионом за транспорт 

глодара, истичемо да наручилац не инсистира ни на каквој одређеној носивости или 

запремини хладњаче коју тражи као технички капацитет понуђача, те самим тим сматра да 

нико од потенцијалних понуђача није дискриминисан, због чега остаје при свом захтеву. 

Што се тиче доказа о том капацитету, сматрамо да је наручилац омогућио учешће ширем 

кругу понуђача, те да не инсистира на својини над средствима и опремом коју тражи, што је 

врло важно за потенцијалне понуђаче и у складу је са ставовима надлежних органа у 

области јавних набавки. С друге стране, оно што је захтевао наручилац, у довољној мери му 

даје сигурност да ће потребни технички капацитет заиста бити на располагању понуђачу за 

реализацију конкретног уговора о јавној набавци, у смислу обавезности основа за 

коришћењ опреме која је захтевана, а кроз именоване уговоре и уговорне односе који су 
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регулисани посебним прописима. Због тога, наручилац остаје при овом свом захтеву. 

 
На овом месту Наручилац наводи и став Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки, који је дат у више решења: 

 

,,Наручилац је у обавези да обезбеди конкуренцију међу понуђачима, али то не значи да је у 

обавези да услове за учествовање у поступку набавке и техничке спецификације дефинише 

на начин који би омогућио сваком заинтересованом понуђачу да учествује у поступку јавне 

набавке, тј. достави понуду која би могла да се вреднује и пореди са осталим понудама. 

Услове и захтеве у конкурсној документацији, наручилац дефинише полазећи од својих 

објективних потреба, а не од пословних и економских интереса понуђача.  

 

Уколико би наручилац морао да води рачуна о томе да своје захтеве дефинише тако да 

исте може да испуни сваки понуђач који је заинтересован да учествује у поступку за 

доделу уговора о јавној набавци, последица тога би била да захтеви из конкурсне 

документације често не би одговарали реалним потребама наручиоца, већ би одражавали 

економске интересе понуђача.,, 

 

У складу са наведеним, Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације. 
 

С поштовањем 
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