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П И Т А Њ Е И О Д Г О В О Р 
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ -

МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТАРА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ВАЗДУХ, ВОДА И БУКА
 ЈН К 19/19 

Комисија  за  јавне  набавке,  сходно  члану  63.  став  3.  Закона  о  јавним  набавкама  („Службени
гласник  Републике  Србије“  број  124/2012,  14/2015  и  68/2015)  на  постављено  питање  од  31.05.2019.
године благовремено даје следећи одговор: 

Питање :  

Поштована(и),

Молим Вас за додатно појашњење ЈН К 19/19:
У техничком задатку, део 1.3.2. Испитивање аерополена, у Табели 1.3.2.2. Назив, адреса и географске
координате локалитета узорковања аерополена наводите као локалитет Зграду јавне установе "Завод за
јавно здравље Суботица" и Документовану методу испитивања ДМ 86 Одређивање аероалергена полена и
тражите да се сакупљање полена врши апаратом марке "Brukard".

Наведеним сте учинилу грубу повреду права других понуђача!

"Завод за јавно здравље Суботица" је заинтересована страна у ЈН као и сви остали Заводи и Институти. 
Због чега је потребно вршити мерење на њиховом објекту? Да ли ћете Ви као наручилац услуге у случају
повољније понуде обезбедити узорковање на локалитету зграде "Завод за јавно здравље Суботица". 
Зашто се тражи документована метода од "Завод за јавно здравље Суботица"? Може бити и нека друга
документована  метода  испитивања  (свака  лабораторија  има  своје  ознаке  за  документоване  методе),
БИТНО ЈЕ ДА МЕТОДА БУДЕ AКРЕДИТОВАНА!
Због чега тражите да се сакупљање полена врши апаратом марке "Brukard" који поседује наведени завод,
када на тржишту постоји више произвођача опреме за сакупљање полена.
Молим Вас да измените конкурсну документација у овом делу конкурсне документације.
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Одговор на Питање : 

У вези са Захтевом за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације од
31.5.2019. године, дајемо следећи одговор:

Локација за испитивање полена је дефинисана Програмом мониторинга квалитета ваздуха на територији
града  Суботице у 2019. години, на који је сагласнот дало Министарство заштите животне средине,  а
налази се на згради јавне установе, на којој за то постоји одговарајућа инфраструктура. Доследност у
локацији је битна како би резултати били упоредиви са резултатима ранијих истраживања. Стога ће Град
Суботица  обезбедити  узорковање  на  овој  локацији  независно  од  тога  који  понуђач  буде  имао
најповољнију понуду.

У вези са осталим примедбама из питања, изврши ће се измена конкурсне документације  у следећем:

1. У Техничкој спецификацији, у делу мониторинга ваздуха, Табела 1.3.2.2. - Годишња динамика
испитивања аерополена, мења се и гласи:

Naziv
parame

tra

Identifikacija biljne vrste
polena                                       Dinamika pregleda Broj analiza Tip

stanice

D

aeropolen

24-časovno raspoređeno 
tokom sezone cvetanja  

40 nedelja U

2. У Техничкој спецификацији, у делу мониторинга  ваздуха, у делу 1.3.2. Испитивање полена,
реченица:
„Monitoring polena  obavlja  se  sakupljanjem  polena  aparatom  marke  Burkard,  a  nakon  kvalitativnog  i
kvantitativnog pregleda rezultat se izražava brojem zrna biljne vrste polena u m3 vazduha.“

мења се и гласи:

„Monitoring polena  obavlja  se  sakupljanjem  polena  aparatom  marke  Burkard  ili  odgovarajućim,  a  nakon
kvalitativnog i kvantitativnog pregleda rezultat se izražava brojem zrna biljne vrste polena u m3 vazduha.“
 

Како одговор садржи измену конкурсне документације  , Наручилац ће у што краћем року  
извршити измену Конкурсне документације.

Комисија за ЈН
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