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ПРЕДМЕТ:  Додатно појашњење у вези конкурсне документације за отворени поступак јавне набавке
Набавка услуге- Мониторинг полена (мерење и извештавање) за 2018. и 2019. годиБр. XI-13-404-204/2017

Наручилац је дана 06.12.2017. године, путем електронске поште примио захтев за додатним појашњењем везано за
конкурсну документацију  за  отворени поступак јавне набавке –  Набавка услуге- Мониторинг полена (мерење и
извештавање) за 2018. и 2019. годи Бр. XI-13-404-204/2017, које гласи:

У делу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА и то у делу КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ, Наручилац је извршио измену 
конкурсне докумнетације и под тачком 1.2. прописао следеће: 
 "1. Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има  Понуђач мора да има  стручни тим, од
минимум  3 радника  (запослена  или  радно  ангажована),  од  којих су  два  лекара  специјалиста  хигијене са
лиценцама/сертификатима  (са  обуке/курса)  за  руковање  уређајем за  детекцију  алергеног  полена  и  вршења
мерења и детекције  алергеног  полена од Агенције за заштиту животне средине  или сертификата/потврде  (са
обуке/курса)   Европске асоцијације за аеробиологију.

Проблем  који  је  остао  након  два  захтева  за  појашњењем  је  условљавање  повезаности  поседовања  потврде
лиценце са обуке за мерење и детекцију алергеног полена са лекарима специјалистима хигијене није оправдано
посматрано са стране струке и није оправдано посматано са научне стране. У законском смислу због условљавања
да лекар специјалиста поседује потврду да је обучен за мониторинг полена практично елиминише све потенцијалне
понуђаче у јавној  набавци који не испуњавају овај услов што је у  супротности са чланом 10.  Закона о јавним
набавкама. 

Образложење: 

1. Нису разматране и одбачене су чињенице да сами лекари током школовања и стручног рада нису оспособљени
за  реализацију  мониторинг  полена.  Практично  кроз  десетодневни  курс  они се  изједначавају,  а  у  овом случају
добијају предност у односу на кадар билошког и биолошко-технолошког профила који постоји и који се школује у
Републици Србији.

2.  Образложењем  зашто  нису  прихваћени  захтеви,  се  оправдава  потребом  ангажовања  лекара  специјалисте
хигијене као стручњака који тумачи резултате мерења концентрације полена на здравље људи у Панчеву. Овакво
формулисање образложење :

1. Не прихвата научно и стручно тумачење да мониторинг полена не даје могућност тумачења утицаја полена на
здравље људи. Тумачење резултата овог типа омогућује само алерголошка студија.
2.  Нису  прихваћени  ни  докази  да  овим  захтевом  Наручилац  излази  из  оквира  јавне  набавке  МОНИТОРИНГ
ПОЛЕНА(МЕРЕЊЕ, ИЗВЕШТАВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ) и да излази из оквира техничке спецификације коју
је Наручилац сам дао.
3.  Такође  није  прихваћена  ни  упоредна  анализа  техничке  спецификације  јавне  набавке  из  2015.и  2017.  са
извештајима  које  је  издао  понуђач,  а  прихватио  Наручилац.  Практично  није  прихваћен  доказ  да  за  исту
спецификацију  током  2015,2016 и 2017.  године понуђач није  доставио ни један извештај  где се тумачи утицај
полена на здравље људи који је коришћен као аргумент у образложењу.

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећe одговорe:

Сходно члану 76. Закона о јавним набавкама - обавеза да додатни услови не дискриминишу понуђаче не
значи  да  постављене  услове  може  и  мора  да  испуни  сваки  понуђач  који  се  бави  предметном  јавном
набавком, већ је смисао одређивања тих услова да у поступку учествују само понуђачи који су за то заиста
квалификовани и способни. 



Редовно одржавање апарата које је делу Техничка спецификација стављено као Напомена, односи се на
одржавање које је саставни део посла јер Наручилац даје на руковање апарат Понуђачу коме буде додељен
уговор, те сходно томе дужан је да о истом брине и одржава га ради испуњавања свих уговорних обавеза. 

У свему осталом, Наручилац остаје при претходним Одговорима на додатна појашњења и Измену конкурсне
документације. 
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