Предмет: Објашњење Јавне набавке број 20/2015, чији је предмет набавке Трајно
збрињавање опасног фармацеутског отпада

Питање бр.1
U poglavlju III, tačka 1, stav 3 piše: Ponuđač je dužan da u slučaju potrebe obezbedi
odgovarajuću ambalažu i izvrši prepakivanje opasnog farmaceutskog otpada. Da bi bili u
mogućnosti da formiramo relevantnu cenu za ovu uslugu, potrebno je da znamo kako je
otpad upakovan, da li je ta amabalaža UN sertifikovana i koja količina ambalaže je
eventualno potrebna za prepakivanje. Molimo Vas da nam date ove informacije i da
nam omogućite pristup lokaciji gde je otpad trenutno skladišten radi sagledavanja
realne situacije.
Одговор
Ради сагледавања реалне ситуације везане за количине и врсте упакованог
фармацеутског отпада, могуће је извршити увид у предметни отпад наведен у
техничкој спецификацији Конкурсне документације, дана 08.06.2015. од 10:00 до
13:00 часова на локацији Наручиоца уз претходну најаву.
Питањe бр. 2
U poglavlju IV, tačka 1, podtačka 5) kao obavezan uslov navedeno je da ponuđač mora da
poseduje važeću dozvolu nadležnog organa u skladu sa članom 75. Stav 1. Tačka 5) Zakona o
javnim nabavkama za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke i to Dozvola za
sakupljanje, dozvola za transport i dozvola za skladištenje opasnog otpada. Zatim u tački 4.
Poglavlja IV – Uslovi koje mora da ispuni svaki od ponuđača iz grupe ponuđača, stav 2, je
navedeno da svaki ponuđač, između ostalog, mora da ispuni uslov iz tačke 1. Obavezni uslovi,
podtačke 5).
U slučaju da jedan od članova grupe ponuđača će vršiti samo uslugu skladištenja otpada, a drugi
član iz grupe ponuđača će vršiti uslugu sakupljanja i transporta opasnog otpada, da li je moguće
da se promeni ovaj obavezan uslov iz tačke 1, podtačka 5), da grupa ponuđača može da ga
ispunjava zajedno, a ne svaki ponuđač iz grupa ponuđača zasebno.

Одговор
Уколико се подноси заједничка понуда свако од чланова групе дужан је да достави
важеће дозволе за део посла који му је поверен., а у складу са Обавезним условима
Конкурсне документације тачка 5.
Питањe бр.3
U poglavlju IV, tačka 1, podtačka 5) kao obavezan uslov navedeno je da ponuđač mora da
poseduje važeću dozvolu nadležnog organa u skladu sa članom 75. Stav 1. Tačka 5) Zakona o
javnim nabavkama za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke i to Dozvola za

sakupljanje, dozvola za transport i dozvola za skladištenje opasnog otpada. Zatim u tački 3.
Poglavlja IV – Uslovi koje mora da ispuni ponuđač ako izvršenje nabavke delimično poverava
podizvođaču, stav 5, piše da i podizvođač mora da ispuni obavezne uslove uključujući i podtačku
5 iz tačke 1.
Da li ponuđač sa podizvođačem može zajedno da ispuni obavezan uslov naveden u tački1,
podtačka 5, a ne da svaki ponaosob ima sve navedene dozvole?

Одговор
Уколико понуђач поверава део посла подизвођачу, понуђач је дужан да достави
важеће дозволе за подизвођача, а складу са Обавезним условима Конкурсне
документације тачка 5.
Питањe бр.4.
U poglavlju IV, tačka 2 dodatni uslovi, kao tehnički kapacitet se zahteva da ponuđač poseduje
najmanje jedno vozilo koje je konstruisano i opremljeno u skladu sa ADR propisima za transport
opasnih materija u vlasništvu.
Da li je prihvatljivo Naručiocu da ponuđač ima vozilo u zakupu i da kao dokaz dostavi ugovor o
zakupu vozila koja su u skladu sa ADR propisima?

Одговор
Како је тражено додатним условима потребно је да понуђач у свом власништву
поседује возило које је у складу са АДР прописима, или уколико подноси
заједничку понуду да неко од чланова групе поседује поменуто возило.
Питањe бр.5.
U poglavlju IV, tačka 2 dodatni uslovi za poslovni kapacitet se traži da ponuđač poseduje
sertifikovani sistem menadžmenta otpadom, prema zhetevima standarda ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 i OHSAS 18001.
Da li je naručiocu prihvatljivo da se umesto standarda ISO 14001:2004 dostavi EMAS sertifikat,
koji je zahtevniji od traženog ISO sertifikata?

Одговор
Прихватљиво је да се уместо стандарда ISO 14001:2004 достави EMAS сертификат.

Питањe бр.6.
Da li je Naručioc izvršio ispitivanje otpada i da li ima Izveštaje o ispitivanju otpada koji
su i dalje važeći u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom za otpad koji je predmet
javne nabavke? Ako postoje važeći izveštaji o ispitivanju otpada, da li je moguće dobiti
kopije izveštaja?

Одговор
Наручилац поседује извештаје о испитивању отпада наведеног у техничкој
спецификацији Конкурсне документације, и извештаји ће бити дати на увид
Понуђачу који буде изабран као најповољнији.

