ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив наручиоца:

Галеника а.д. Београд

Адреса наручиоца:

Батајнички друм бб, Земун

Интернет страница
наручиоца:
Врста поступка јавне
набавке:
Врста предмета:
Опис предмета
набавке, назив и
ознака из општег
речника набавке

Измена конкурсне
документације:

www.galenika.rs
Отворени поступак – јавна набавка број 20/15
Услуге
Предмет јавне набавке су услуге – трајно
збрињавање опасног фармацетског отпада
Назив и ознака из општег речника набавки: услуге у
вези са радиоактивним, отровним, медицинским и
опасним отпадом – 90520000

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12),
врши се допуна/измена конкурсне документације у
делу III Техничке карактеристике:
• Уколико се отпад коначно збрињава у Републици
Србији,Понуђач је дужан да Наручиоцу достави,
потврду о коначном одлагању отпада,издате од
овлашћеног оператера,који поседује дозволу за
третман фармацеутског отпада,са индексним
бројевима датим у техничкој спецификацији
јавне набавке.
• У случају коначног одлагања фармацеутског
отпада у иностранству,потребно је да Понуђач
достави Наручиоцу,оверену потврду о коначном
одлагању опасног
фармацеутског
отпада
(Certificate of disposal),издате од стране
овлашћеног ино оператера,са којим наручиоц
има склопљен уговор о сардњи и правилно
оверен (поља 18 и 19) Документ о
прекограничном кретању отпада (Movement
document for transboudary movements/shipments of
waste).
Ако се опасни фармацеутски отпад, коначно
збрињава у иностранству,Понуђач је дужан да
изврши испитивање предметног
отпада за
прекогранично кретање и прибави одговарајуће
извештаје,за прекогранично кретање

Измена се врши и у делу V конкурсне
документације, тачка 10 и гласи:
• Плаћање предметних услуга Наручилац ће
извршити након примљене,оверене потврде о
коначном одлагању опасног фармацеутског
отпада,издате од стране овлашћеног ино или
домаћег оператера.
Уколико се ради о ино – оператеру поред
потврде о коначном одлагању (Certificate of
disposal),потребно је доставити и правилно
оверен (поља 18 и 19) Документ о
прекограничном кретању отпада (Movement
document for transboudary movements/shipments of
waste).па самим тим мења се и члан 3. Модела
уговора који се усаглашава горе наведеним
начином плаћања.
Измена/допуна се врши и у делу IV конкурсне
документације – Додатни услови и гласи:
Поседовање возила за транспорт, које је
конструисано и опремљено за транспорт опасног
терета,у складу са Законом о транспорту опасног
терета
(Сл.Гл.РС.бр
88/10),
одговарајућим
подзаконским актима и АДР прописима.
Потребно је да има једног запосленог, стручно
оспособљеног за послове транспорта опасног терета.
Доставити
копију
очитане
саобраћајне
дозволе,важеће на дан отварања понуда, Потврду о
стручној оспособљености запосленог на пословима
у транспорту опасног терета,а за возача Сертификат
о обуци за транспорт опасног терета,издатог од
надлежног органа."

Лице за контакт:

Милан Кандијаш; контакт телефон:011/ 307 17 35,
Е-mail: milankandijas@gmail.com
Ана Томић; контакт телефон:011/ 307 15 54,
Е-mail: atomic@galenika.rs

