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Шабац, 28.03.2017.год.
Предмет: Појашњење и измена конкурсне документације

Потенцијални понуђач се обратио наручиоцу ради појашњења конкурсне документације за
јавну набавку у отвореном поступку бр.10/17 – канцеларијски материјал и то са следећим
питањем:

1. ''Да ли потенцијални добављачи који подносе понуду морају приложити, осим дозволе за
сакупљање и транспорт, и дозволу за третман и складиштење тонера коју издаје надлежно
Министарство или јединица локалне самоуправе? По ЗЈН чл.75 став 1 тачка 5 стоји да има
важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Таква дозвола јесте предвиђена
Законом о управљању отпадом чл.59 (Сл.гласник 36/2009, 88/10,14/16).
Одговор наручиоца: Наручилац прихвата наведено и исправља конкурсну документацију
тако што јасније дефинише чл.75.став 1 тачка 5 којим је поред тога што потенцијални
понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности потребно да
поседује и дозволу за сакупљање и транспорт отпада и дозволу за третман и складиштење
тонера коју издаје надлежно Министарство или јединица локалне самоуправе или у случају
да понуђач није и произвођач рециклираних/репоризведених/репарираних тонера
тј.уколико неће третирати преузете тонере, не мора поседовати дозволу за третман и
складиштење али мора имати Уговор са оператером који поседује дозволе као и при том уз
документацију доставља и копију дозволе/решења оператера који је овим уговором
насловљен као лице које ће управљати отпадом (тонерима).
2. ''Да ли потенцијални понуђачи морају поседовати Извештај о испитивању материјала
(отпада) у складу са Правилником о испитивању материјала (Сл.гласник РС 55/10)?''
Одговор наручиоца: Обзиром да је чл.26 став 1 тачка 2 Закона о управљању отпадом
предвиђено да је произвођач дужан да прибави извештај о испитивању материјала (отпада)
а да је код наручиоца као произвођача отпада у току процедура за добијање извештаја о
испитивању отпада, овим мењамо конкурсну документацију у овом делу тако што је
потребно да потенцијални понуђач/оператер који преузима конкретну врсту отпада достави
и извештај о испитивању отпада.
Саставни део овог појашњења/измене
конкурсна документација.
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