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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. године Бр. XI-13-404-204/2017

Наручилац је дана 09.03.2018 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. године Бр. XI-13-404-204/2017, које гласи:

„



“

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

1. У вези са условом задатим конкурсном документацијом који се односи на кадровски капацитет, а који
гласи:

„1.2.Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то: 

1) Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да  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.“

Комисија наручиоца појашњава да је у питању  Агенција за заштиту животне средине при Министарству за заштиту
животне средине Републике Србије.

У вези предлога потенцијалног понуђача да се поред Агенције за заштиту животне средине и Европске асоцијације
за аеробиологију омогући учешће особама које поседују лиценце /сертификате са одговарајућих обука/ курсева за



детекцију  алергеног  полена  и  вршења  мерења  и  детекције  алергеног  полена  које  спроводе  националне  или
интернационалне институције  или асоцијације,  Комисија наручиоца напомиње да су услови задати конкурсном
документацијом задати на начин који омогућава континуитет мерења и упоредивост података из претходних година.
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