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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА – позив за јавну набавку број 189/13
1. У делу Услови за учешће из члана 75. И 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује
испуњеност тих услова (страна 15. Конкурсне документације – обавезни услови за учешће у поступку
јавне набавке, тачка 5), утврђено је да понуђач у поступку јавне набавке мора доказати, између
осталог, да има дозволе надлежног органа за третман и одлагање отпада.
Да ли ће Наручилац као доказ о поседовању дозволе за третман и одлагање отпада прихватити
уговор Понуђача са правним лицем које поседује дозволу за третман и дозволу за одлагање
отпада?
Подсећамо Вас да у Републици Србији не постоји регистровано постројење за третман и
одлагање отпада који је предмет јавне набавке. Дакле, на тржишту Србије не постоји понуђач који
може испунити наведени услов.
2. У делу техничке спецификације на страни 17, у последњем пасусу није наведено колико пута
годишње и на колико локација ће се вршити преузимање отпада.
Да ли Наручилац може прецизирати број преузимања годишње и број локација са којих би се
извршило преузимање

НАШИ ОДГОВОРИ
1. Стручне службе ЈКП ''Вик'' Нови Сад су поводом овог питања консултовале надлежне
инспекције и добиле одговор да за предметну набавку нису потребне дозволе за
третман и одлагање опасног отпада.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЋЕ СЕ ИЗМЕНИТИ, И ЗА ИСПУЊЕЊЕ ПЕТОГ
УСЛОВА СЕ НЕЋЕ ТРАЖИТИ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОПАСНОГ
ОТПАДА.
2. Преузимање отпада ће се вршити са укупно 5 локација у 3 до 4 наврата
годишње.
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Пошто се конкурсна документација мења осам дана пре отварања понуда, исто ћемо
померити за 30.12.2013. године.
Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року одређеном у
позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 30.12.2013. године до 10:00
часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се
неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама
Наручиоца, дана 30.12.2013. године са почетком у 10:30 часова.
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