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ПРЕДМЕТ:Захтевзадодатниминформацијамаилипојашњењимаконкурснедокументације, ЈН
бр. IV 04-404- 2/6-2018 - Набавкауслугеуклањања и
предајеопасноготпадасатериторијеопштинеНовиБечејовлашћеномоператеру.
Комисијазајавну набавкууслуге„Набавка услуге уклањања и предаје опасног отпада са
триторије општине Нови Бечеј“, којасеспроводи у
поступкујавненабавкемалевредности,бројIV 04-404-2/6-2018, је дана 10.04.2018. примила
захтев потенцијалног понуђача за додатним информацијама и појашњењима конкурсне
документације.
Питање:
У документацијинаручиоцанаведеноједајезаизвршењепосланеопходнообезбедити
испитивањеотпада и прибавитиуверење о карактеруотпада.
Овојенедвосмисленообавезапроизвођачаотпаданаоснову чл.26 Закона о управљању
отпадом.
Безовогдокументапонуђачнеможепостативласникотпададабитобилањеговаобавеза.Свакако,
овојеосновниусловзаизрадупретходногобавештења о кретањуопасноготпада у складусазаконом
У складусанаведениммолимВасданампојаснитеследеће:
1. Законом о Управљањуотпадомпредвиђеноједапроизвођачотпада( уовомслучајунаручилац) у
обавезидаприбавиизвештај о испитивањуотпада. Наосновуовогизвештајабипонуђачимоглидазнајутачно
о каквимврстамаотпадасеради, далијеотпадопасанилинеопасан, као и сведетаље у
везисакласамаопасности, мерамазапаковање, транспорт и поступањесаотпадом.
Расписанајавнанабавкасеодносинаопасанотпад, а да о томенепостојинитиједанвалидандоказ.
МолимоВасданамодоговоритенаосновучегастеодлучилидасеради о опасномотпаду и
предвиделиусловекојеморадаиспунипонуђач,
поштосеизописаврстаотпаданеможезакључитидасерадисамо о опасномотпаду.
Одговор:
На основу делатности у хемијској индустрији којом се бавила ликвидирана фирма „А.Д. Хином“ из Новог
Милошева претпоставља се да је опасан отпад заступљен у одређеном проценту.

2. Законом о управљањуотпадомпрописаноједаиспитивањеотпада и издавањеуверења о
карактеруотпадаможеизвршитиискључивоакредитованалабораторијаодноснодасезапословеиспитивањао
тпадаодстарненадлежногМинистарстваиздајеовлашћењезаиспитивањеотпада.
ДА ЛИ ПОНУЂАЧ МОРА АНГАЖОВАТИ АКРЕДИТОВАНУ ЛАБОРАТОРИЈУ КАОПОДИЗВОЂАЧА ИЛИ СА ЊИМ
САЧИНИТИ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА?
Акојеодговор ДА, молимоВасдаизвршитеизмене у
смислудоказивањаобавезнихусловакојепонуђачморадаиспуни
Акојеодговор НЕ, молимоВасдаизвршитеизмене у
смислумогућностиангажовањаизвршилацакојинисунаведеникаоподизвођачиилинеучествују у
заједничкојпонуди.
Одговор:
Свакако да испитивање отпада мора извршити лабораторија акредитована од надлежног министарства.
3. Какосте у документацијинавелидајеобавезаваскаонаручиоцаданајмање 3
данаодотпочињањакретањаотпадаурадитепретходнообавештење - најавукретањаопасноготпада,
далитозначидајеобавезапонуђачадавамдоставиизвештаје о испитивањуотпада у
рокукраћемнегоштојепредвиђенрокзаизвршењепосла - недужиод 10 дана
Далиовоимплицирадајепонуђач у обавезидапојединепословенакојесеуговормобавезаоизврши у
рокукраћемодрокакојијенаведен у понуди и предлогууговора?Такодје, Законом о
управљањуотпадомпредвиђеноједасепретходнообвештењемора
урадитинајмање 48hпреотпочињањакретањаотпада. МолимоВасданамобразложитезаштосте
овајрокпредвиделинанајмање 3 дана
Одговор:
Прописима је предвиђено да се обавештење о кретању отпада мора најавити најмање 48 часова пре
отпочињања кретања отпада. Такође, прописом није регулисан најдужи рок за пријављивање кретања
отпада.
4. Далипотенцијалнипонуђачможеприступитиотпадупрезакључењауговора,
далиможеорганизоватињеговоузорковање и испитивањепрезакључењауговора, а
трошковеовепроцедурепредвидети у трошковимакојејеимао у припремипонуде.
Одговор:
Обиласком локације није могуће утврдити карактер отпада. Отпад се може узорковати по закључењу
уговора.
5. Којајепланиранавредностнабавке и далистезасвакуврстуотпадапредвиделивредност.
Одговор:
Наручилац није дужан да наведе процењену вредност јавне набавке.
Наручилац неће вршити измену конкурсне документације.
Комисија
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