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Сходно члану 63. Став 3. Закона о  јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15 ),  Институт за кукуруз «ЗемунПоље», 

улица Слободана Бајића број 1, Београд-Земун, у поступку јавне набавке  услуга - 

Услуге дезинфекције, дезинсекције, дератизације и фумигације, редни број 

набавке М-37/19, даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

У конкурсној документацији за набавку услуга, дезинфекције, дезинсекције, 

дератизације и фумигације – оквирни споразум, редни број набавке М-37/19, у 

оквиру III Техничке карактеристике (Спецификација услуга) наводите да се услуге 

фумигације под ПВЦ фолијом и фумигација робе у силосима врше 1 пут 

годишње и у количини од 1 тоне. 

 

Како бисмо  могли да доставимо валидну понуду, молим Вас да нам појасните 

спецификацију услуга, односно да ли је количина робе коју је потребно 

фумигирати под ПВЦ фолијом и у силосима једнака количини од 1 (једна) тона 

или има више робе, односно да нам доставите оквирне количине робе која се 

фумигира. 

 

ОДГОВОР 1: 

Наручилац је у Конкурсној документацији навео да је Пружалац услуга дужан да у 

току године изврши најмање 2 третмана дезинсекције и дванаест третмана 

дератизације, а услуге фумигације робе у силосима и под ПВЦ фолијом ће се 

вршити према потребама Наручиоца. Услуге се врше сукцесивно, на основу 

наруџбенице Наручиоца, која садржи врсту и количину услуге и то у року од 

највише 24 часа од момента добијања наруџбенице, а према јединичним 

ценама за услуге фумигације датим у Обрасцу структуре цене (1 операција/1 т). 

Наручилац просечно годишње врши 3 -4 фумигације под ПВЦ фолијом /3.000 т и 1 

фумигацију робе у силосима/2.000 т. 

Наведени обим услуга у техничкој спецификацији је оквирно дат и може се 

мењати током трајања оквирног споразума у границама процењене вредности. 
 

ПИТАЊЕ 2: 

У оквиру додатних услова наводите да је понуђач потребно да располаже са 

потребним финансијским капацитетом, односно да у претходне две године није 

исказао губитак у пословању (2017. и 2018.године), а као доказ доставља 

финансијске извештаје за претходне две године (2017. и 2018.године). 

 

Молимо Вас да нам образложите на које финансијске извештаје мислите, 

односно да ли сте мислили да понуђач достави Биланс стања и Биланс успеха за 

претходне две године (2017. и 2018.године) или је у питању неки други документ? 
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ОДГОВОР 2: 

Одговарајуће је као доказ о испуњености додатног услова у погледу финансијског 

капацитета доставити Биланс стања и Биланс успеха за претходне две године 

(2017. и 2018.године). 
 

 

ПИТАЊЕ 3: 

У оквиру додатних услова наводите да је понуђач потребно да располаже са 

потребним пословним капацитетом, односно да је у периоду не дужем од три 

године до дана објављивања позива за подношење понуда, закључио минимум 

два Оквирна споразума за вршење услуга које су предмет набавке, односно да је 

извршио услуге дезинфекције, дезинсекције, дератизације и фумигације у 

вредности од најмање 4.000.000,00 динара без ПДВ-а укупно, а као доказ доставља 

изјаву дату на меморандуму. 

 

Молимо Вас да нам образложите из ког разлога сте у захтеву изричито навели да 

је понуђач закључио минимум два оквирна споразума за вршење услуга које су 

предмет набавке? Велики број наручилаца – клијената не закључује оквирне 

споразуме него уговоре. Да ли за доказивање пословног капацитета прихватате 

изјаву понуђача заснован на закљученим уговорима, рачунима – фактурама о 

извршеним услугама дезинфекције, дезинсекције, дератизације и фумигације? 

 

ОДГОВОР 3: 

Одговарајуће је као доказ о испуњености додатног услова у погледу пословног 

капацитета доставити Изјаву дату на меморандуму и потписану од стране 

одговорног лица понуђача, којом под пуном материјалном, кривичном и 

моралном одговорношћу гарантује да је у периоду не дужем од три године до 

дана објављивања позива за подношење понуда, закључио минимум два оквирна 

споразума или уговора за вршење услуга којe су предмет набавке, односно да је 

извршио услуге дезинфекције, дезинсекције, дератизације, фумигације у 

вредности од најмање 4.000.000,00 динара без ПДВ-а укупно. 
 

Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне документације. 
      
 

Објашњење број: 1     Комисија за јавну набавку 

Датум: 18.07.2019.г. 


