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Шабац, 18.05.2020.
Потенцијални понуђач односно заинтересовано лице обратило се наручиоцу са
следећим питањима у вези јавне набавке мале вредности бр. 17/20:

Питање и сугестија:
Законом о јавним набавкама чл.75, став 1, тачка 5 прописано је да Понудјач у
поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола
предвидјена посебним прописом.
Законом о комуналним делатностима (Сл.гл.РС бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
члановима 1, 2 и 3 утврдјује се да димничарске услуге спадају у комуналну делатност
(чл. 2, став 3, тачка 13) а чланом 3,став 1, тачка 13 дефинисано је да димничарске
услуге (измедју осталог) обухватају чишћење и контролу димоводних и ложишних
објеката и уредјаја и вентилационих канала и уредјаја.
Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности
(Сл.гл. 13/18, 66/18 и 51/19) чланом 15 (стручна оспособљеност кадрова) и чланом
16 (технички капацитет) прописани су минимални услови које морају да испуне
вршиоци комуналних делатности димничарске услуге.
Чланом 15 Уредбе наведено је и да се под корисницима димничарских услуга измедју
осталих подразумевају власници или корисници објеката и постројења у којима се
налази ложишни, димоводни или вентилациони уредјај или канал.
У том смислу указујемо на неправилност у конкурсној документацији:
Наиме, везано за партију 1-хемијско чишћење термотехничке опреме, у конкурсној
документацији на стр.30, по позицијама (од 1 до 3) захтевају се редом услуге
чишћења котлова што је из домена димничарских услуга.
Из тог разлога, у складу са чл. 75, ст.1, т.5 Закона о јавним набавкама указујемо
наручиоцу да је потребно да обавезне услове конкурсне документације допуни
захтевом да понудјач који подноси понуду, достави Решење надлежног органа
јединице локалне самоуправе о поверењу обављања димничарске делатности или
Решење о вршењу димничарске
Одговор:Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације обзиром да се
наведене позиције односе на чишћење водене стране термотехничке опреме.

Комисија за јн 17/20
Ристић Сандра
Мартиновић Александар
Гајић Милош

