Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Комисија за јавну набавку
Број: V-404-1/2016-33
Дана: 17.06.2016. године
Кикинда
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015
И 68/2015) Комисија за јавну набавку услуге систематског сузбијања комараца на територији
Града Кикинда у отвореном поступку врши

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У делу конкурсне документације, за јавну набавку услуге систематског сузбијања
комараца на територији Града Кикинда у отвореном поступку Бр. ЈН 33/2016,

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЈА
УСЛУГА
СИСТЕМАТСКОГ СУЗБИЈАЊA КОМАРАЦА
У циљу ефикаснијег сузбијања комараца потребно је вршити третмане према следећој табели:

Врста услуге
Ларвицидни третман са земље
хемијским путем
Ларвицидни третман, са земље,
биолошким путем
Ларвицидни третман кућних
комараца - таблетама
Ларвицидни третман у подрумима
стамбених и других објеката.
Третман одраслих форми
комараца хемијским путем са
земље

Број
третмана

Јед.
мере

Површина,количина

ha

20

2

ha

20

2

Ком.

7000

3

Ком.

300

2

ha

3000

4

Уколико се мониторингом ларви и одраслих форми комараца утврди да је потребно извршити
промену динамике извођења третмана исти ће се извршити уз сагласност надзорног органа.

ПОНУЂАЧ

Место и датум:
М.П.

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Понуђач мора спецификацију потписати и печатирати и тиме потврђује да је
упознат са горе наведеном спецификацијом услуга.

мења се и гласи

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА
СИСТЕМАТСКОГ СУЗБИЈАЊA КОМАРАЦА
У циљу ефикаснијег сузбијања комараца потребно је вршити третмане према следећој табели:

Врста услуге
Ларвицидни третман са земље
хемијским путем
Ларвицидни третман, са земље,
биолошким путем
Ларвицидни третман кућних
комараца - таблетама
Ларвицидни третман у подрумима
стамбених и других објеката.
Третман одраслих форми
комараца хемијским путем са
земље
Третман одраслих форми
комараца хемијским путем из
ваздуха

Број
третмана

Јед.
мере

Површина,количина

ha

20

2

ha

20

2

Ком.
Ком.
ha
ha

7000
300
2500
4200

3
2
2
1

Уколико се мониторингом ларви и одраслих форми комараца утврди да је потребно извршити
промену динамике извођења третмана исти ће се извршити уз сагласност надзорног органа.

ПОНУЂАЧ

Место и датум:
М.П.

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Понуђач мора спецификацију потписати и печатирати и тиме потврђује да је
упознат са горе наведеном спецификацијом услуга.

У делу

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
На страни 6.
Уместо:
4) Да поседује технички капацитет

Понуђач мора да располаже следећом техничком опремом:
- минимум 10 радних возила неопходних за третман ларви комараца
- минимум 5 возила са ГПС уређајима на којима се монтирају УЛВ уређаји са дометом
50 м
- минимум 2 возила са ГПС уређајима на којима се монтирају УЛВ уређаји са дометом
100 м (пречник честице 10-30микрона)
- 6 моторне леђне прскалице са атомизером за прскање
- 10 ручних леђних прскалица
- 1 возило за превоз радника и опреме
- 1 специјално возило за транспорт хемикалија и опасних материја

Треба да стоји:

4) Да поседује технички капацитет

Понуђач мора да располаже следећом техничком опремом:
- минимум 15 радних возила- аутомобила неопходних за третман ларви комараца на
целокупној територији града
-

минимум 10 возила на којима је монтиран УЛВ уређај са дометом 50 м

-

минимум 2 возила на којима је монтиран УЛВ уређај са дометом 100 м (пречник
честице 10-30 микрона), чији је укупан капацитет око 1500 ha за два часа рада-за
истовремени третман одраслих комараца са земље на целокупној територији града

-

минимум 1 камион за транспорт препарата и горива носивости преко 5 тонанеопходних за третман одраслих комараца из ваздуха

-

минимум 6 моторних леђних прскалица са атомизером за прскање ларви комараца
на неприступачним местима

-

минимум 10 ручних леђних прскалица- са сузбијање ларви комараца са земље

-

минимум 15 GPS ручних уређаја-за праћење оперативаца који извршавају третмане
ларви комараца са земље

-

минимум 2 пловна објекта са димним генератором за третман одраслих комараца са
воде капацитета око 1500 ha за два часа рада

-

минимум 25 комада CO2 клопки за контролу бројности одраслих комараца

-

лабораторија са опремом за анализу ларви и одраслих комараца

-

минимум 2 беспилотне летилице за снимање изворишта ларви комараца капацитета
око 2600 ha за један дан рада

-

минимум 3 авиона са опремом за навигацију и уређајем за гранулирање и
микронирање, за третман одраслих комараца

На страни 8.
Уместо:

4) Услов да поседује технички капацитет

Правна лица, предузетници и физичка лица
Доказ: Списак опремљености понуђача који није мањи од прописаног минималног
у слободној форми понуђача. Уз списак обавезно је приложити за возила која
подлежу редовној годишњој регистрацији електронски очитане важеће
саобраћајне дозволе и фотокопије полисе осигурања.
За осталу тражену опрему доставити последњу пописну инвентарску
листу оверену од стране Комисије за попис, или доказ о закупу или предуговор о
другом ангажовању опреме коју евентуално понуђач не поседује у свом
власништву.
Треба да стоји:
4) Услов да поседује технички капацитет

Правна лица, предузетници и физичка лица
Доказ: Списак опремљености понуђача који није мањи од прописаног минималног
у слободној форми понуђача. Уз списак обавезно је приложити за возила која
подлежу редовној годишњој регистрацији електронски очитане важеће
саобраћајне дозволе и фотокопије полисе осигурања.
За осталу тражену опрему доставити последњу пописну инвентарску
листу оверену од стране Комисије за попис, или доказ о закупу или предуговор о
другом ангажовању опреме коју евентуално понуђач не поседује у свом
власништву.
За авион је неопходна важећа потврда о оспособљености за обављање
делатности у ваздушном саобраћају-пружању услуга из ваздуха у домену услуге у
пољопривреди и шумарству, издата од Директората цивилног ваздухопловства
РС.
Сходно наведеним изменама у конкурсној документацији, у свим деловима конкурсне
документације који се односе на доказивање горе наведених додатних услова примењиваће се
горе наведено.

У делу

2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

I

II

III

IV

V

Ред.
Бр.

Врста услуге

Јед.
мере

Површина
количина

Број
третмана

20

2

20

2

7000

3

300

2

3000

4

1.
2.
3.
4.
5.

Ларвицидни третман са
земље, хемијским путем
Ларвицидни третман, са
земље, биолошким путем

ha
ha

Ларвицидни третман кућних
комараца - таблетама
Ком.
Ларвицидни третман у
подрумима стамбених и
других објеката
Ком.
Третман одраслих форми
комараца хемијским
путем са земље
ha

VI
Јединична
цена без
ПДВ

VII
Укупна
цена
без ПДВ

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ПДВ
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ
У колони Јединична цена без ПДВ цена уписати цену по јединици мере без ПДВ-а. У колони Укупна цена
без ПДВ уписати укупну цену за дату количину без ПДВ-а. У реду УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ уписати
укупну цену за све врсте услуга без ПДВ. У реду ПДВ уписати укупан износ ПДВ. У реду УКУПНА ЦЕНА

СА ПДВ уписати укупну цену за све врсте услуга са ПДВ.

ПОНУЂАЧ

Место и датум:

(потпис овлашћеног лица)

М.П.
Напомена: Образац мора бити потписан од стране понуђача и оверен печатом.

Мења се и гласи

2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
I

II

III

Ред.
број

Врста услуге

Јед.
мере

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ларвицидни
третман са
земље,
хемијским путем
Ларвицидни
третман, са
земље,
биолошким
путем
Ларвицидни
третман кућних
комараца таблетама
Ларвицидни
третман у
подрумима
стамбених и
других објеката
Третман
одраслих форми
комараца
хемијским путем
са земље
Третман
одраслих форми
комараца
хемијским путем
из ваздуха

IV

V

20

2

20

2

7000

3

300

2

ha

2500

2

ha

4200

1

ha

ha

Ком.

Ком.

VI
Јединична
Површина
Број
цена без
Kоличина третмана
ПДВ

VII
Укупна
цена
без ПДВ

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ
ПДВ
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ
У колони Јединична цена без ПДВ цена уписати цену по јединици мере без ПДВ-а. У колони Укупна цена
без ПДВ уписати укупну цену за дату количину без ПДВ-а. У реду УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ уписати
укупну цену за све врсте услуга без ПДВ. У реду ПДВ уписати укупан износ ПДВ. У реду УКУПНА ЦЕНА

СА ПДВ уписати укупну цену за све врсте услуга са ПДВ.

Место и датум:
М.П.

ПОНУЂАЧ
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац мора бити потписан од стране понуђача и оверен печатом.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Маја Пилиповић с.р.

