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Предмет:
Одговор на питања

Понуђачима
Поштовани,
Поступајући у складу са ЗЈН, на Ваш Захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације за набавку услуга - за јавну набавку мале
вредности – Услуга запрашивања комараца на територији града Чачка
ЈНМВ бр. ЈНМВ-У-05/2019, објављујемо Ваша питања и дајемо одговор на иста:
ПРЕДМЕТ:„Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације, ЈНМВ-У-05/2019.“
Питање 1.
У вези са прописаним обавезним условима на страни 17/42 – Наручилац је под
тачком 4. дела 5.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА прописао обавезу
Понуђача да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке ( у складу са чл.75.ст.1.тач.5 ЗЈН ), односно
Решење Министарства здравља о испуњености услова за обављање послова
дезинфекције, дезинсекције и дератизације.
Како заштита људи од зооноза није предмет само Закона о заштити
становништва од заразних болести ( Сл. гласник РС бр. 15/2016) већ се ради
пре свега о ветеринарској делатности предвиђеној чл. 4. тачка 5. Закона о
ветеринарству као и чињенице да је Наручилац код кадровског капацитета
прописао ангажовање др ветеринарске медицине ( дипл.ветеринара) и
ветеринарских техничара , Наручилац је био у обавези да поступа у складу са
чл. 4. тач. 13. Закона о ветеринарству, који услуге дезинфекције, дезинсекције и
дератизације третира као ветеринарску делатност, и у складу са тим да од
понуђача, поред Решења Министарства здравља, захтева као обавезан услов
за учествовање у поступку јавне набавке поседовање и Решења надлежног
органа за обављање ове врсте делатности, као ветеринарске делатности,
издате од стране Министарства пољопривреде - Управе за ветерину, те у том
смислу Заинтересовано лице тражи да Наручилац исправи уочени недостатак.
Питање 2.
У Делу 5.4 -УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 81. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА Понуђач није прецизирао ко у Групи понуђача мора да испуни
обавезан услов- поседовање важеће дозволе надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке ( у складу са чл.75.ст.1.тач.5 ЗЈН ), на
шта га обавезује чл.81.став 3. 3ЈН, те у том смислу Заинтересовано лице тражи
да Наручилац прецизира овај услов.

Питање 3.
У Делу доказивања допунског услова у делу Кадровског капацитета, Наручилац
је као доказ о ангажовању кадрова прописао достављање радних књижица што
је неприменљиво обзиром да је Правилник о радној књижици ( Сл.гласник РС
бр.17/97 ) престао да важи од 01.01.2016.године, од када више не постоји ни
обавеза издавање нове радне књижице као ни обавеза да се у радне књижице
евидентира период радног односа и другог осигурања, те у том смислу
Заинтересовано лице тражи да Наручилац изврши брисање овог доказа.
Одговори су следећи:
Поштовани,
Одговор 1.
Прихватајући примедбу Заинтересованог лица, Наручилац врши измену тачке 4. дела
5.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ( страна 17/42 Конкурсне
документације ) тако што прописује да Понуђач, поред поседовања Решења
Министарства здравља о испуњености услова за обављање послова дезинфекције,
дезинсекције и дератизације мора да поседује и Решење Министарства
пољопривреде - Управе за ветерину о испуњености услова за обављање послова
дезинфекције, дезинсекције и дератизације као ветеринарске делатности.У складу
са наведеном допуном, иста се уноси у све делове Конкурсне документације где је
наведен овај обавезни услов.

Питање 2.
У складу са чл.81.став 3. 3ЈН Наручилац прецизира да „Услов из члана 75. став 1. тачка
5) овог закона-Поседовање дозволе надлежног органа за обављање делатности која је
предмет ове јавне набавке дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.”

Питање 3.
Наручилац прихвата изнету примедбу Заинтересованог лица и брише као доказ
достављање фотокопије радних књижица у циљу доказивања допунског услова
Кадровског капацитета.
Срдачан поздрав

За комисију
Миодраг Рајичић с.р.

