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Београд
Датум: 04.10.2018. године
Предмет: Појашњење - одговор на питања у поступку јавне набавке бр.1.2.15/18
У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге утврђивања стварних
врста и количина историјског отпада у Републици Србији, бр.1.2.15/18, за потребе Министарства
заштите животне средине а за коју су, дана 07.09.2018. године, позив за достављање понуда и
конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,
овом наручиоцу су, дана 01.10.2018. године и 03.10.2018. године, електронском поштом
заинтересована лица доставила питања/захтев за појашњењем и у вези са тим, а поступајући на
основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број
68/2015) одговарамо како следи:
ЗAИНТEРEСOВAНO ЛИЦE I
Poštovane kolege,
Uvid u dokumentaciju smo izvršili 27.09.2018. Prikazan nam je dokument pod nazivom „Izveštaj o
opasnom otpadu u preduzećima u restruktuiranju i stečaju“ iz 2014. godine.
Uvid je osmišljen tako da se može listati dokument od 187 strana, u toku 1h. Navodno, nije moguće
ostajati duže od tog vremena, ali je dozvoljeno dolaziti više puta. Obzirom da naša kuća nije u
Beogradu, imamo primedbu na samu organizaciju.
Nakon posete, ostale su nerazjašnjene sledeće stvari:
U dokumentaciji za JN piše da je planirani broj uzoraka maksimalno 300.
Uvidom u dokumentaciju, taj broj je daleko veći od predviđenog broja uzoraka.
Da li to znači da je planirano da se rade kompoziti uzoraka iste prirode sa više različitih lokacija ili
fabrika ili će biti vršen izbor uzoraka za koje će se raditi analize i izdavati izveštaji? Ako će se vršiti
izbor, ko će ga praviti?
Molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju u delu pukupnog broja uzoraka definisanjem
tačnog broja uzoraka otpada koji će se analizirati, jer navedeni proj uzoraka (ne manje od 150 i ne
više od 300) je širok! Ili da se u konkursnoj dokumentaciji definiše jedinična cena po uzorku!
Osim toga, rok za izvršenje usluge je 90 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora, a dobili smo
usmenu informaciju da je planiran obilazak lokacija sa inspektorima koji će se vršiti pre samog
uzorkovanja (samim time bi utrošli svo predviđeno vreme na obilazak lokacija).
Na taj način, će se doći u situaciju da se ne može izvršiti ni samo uzorkovanje, a samim time ni
analize, niti izveštaje u predviđenom roku.
Molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju u delu potrebnog roka za realizaciju navedene
usluge na 180 dana!
Takođe, nismo dobili jasan odgovor na pitanje da li kuće koje zaključe ugovor mogu da računaju da
će dobiti dokument u koji smo imali na uvid, kako bi moglo makar u osnovnim crtama biti planrano
uzorkovanje.
Sa poštovanjem,
ОДГОВОР 1:
Наведено питање обухвата већи број одговора који гласе:
Што се тиче првог питања и примедбе да није довољно добро организован увид у
документацију мишљења смо да коментар није оправдан. Време је ограничено како

бисмо омогућили да већи број заинтересованих понуђача изврши увид. Такође
напомињемо да у протеклом периоду нисмо имали примедби од заинтересованих
понуђача на организацију увида. Напомињемо да су остали заинтересовани понуђачи
могли извршити увид у документацију у трајању од 1 часа те због једнаког третмана
свих понуђача наведено није могуће мењати.
Предлог да се рок извршења услуге продужи са 90 дана на 180 дана није могуће
мењати, јер је тако наведено конкурсном документацијом, а наведена услуга се треба
завршити до краја године. Напомињемо да је период извршења услуге један од
критеријума за одабир понуђача те због тога додатно није могуће продужавати рок
извршења услуге.
Обилазак локације са инспекторима ће се вршити, али ће га вршити представници
Министарства са инспекторима и наведено неће утицати односно продужавати период
извршења услуге. Наиме Министарство ће органиозовати обилазак локација како би се
организовао, у сарадњи са стечајним управницима, улазак понуђача на наведене
локације, а ради узорковања. Исто неће одузимати време одабраном понуђачу за
извршење услуге. Такође у циљу праћења реализације услуге Комисија за праћење
реализације услуге ће обилазити наведене локације, али ова активност такође неће
имати утицаја на продужење рока извршења услуге и уобичајно је да Наручилац
посебно код активности реализације услуге на различитим локацијама прати извршење
истих.
Наручилац је јасно и транспарентно навео критерујеме за доделу уговора где ће се
понуде оценити према критеријуму „економски најповољнија понуда“, а како би се
одредила понуда која нуди најбољи квалитет за новац. Како би се наведено и спровело
одређују се економски и квалитативни критеријуми који, као целина, морају омогућити
проналажење економски најповољније понуде за Наручиоца. Одређивање тих
критеријума у предметној набавци су у потпуној сагласности са предметом јавне
набавке и омогућују оцену сваке достављене понуде, а како је дефинисано техничком
спецификацијом и условима конкурсне документације, што омогућује мерење
вредности сваке понуде. Број узорака и анализа је један од елемената критеријума за
доделу уговора по критеријуму „економски најповољнија понуда“ и Понуђачи сами на
основу понуђене формуле и сопственог искуства одређују шта ће од понуђеног
применити у достављеној понуди и унапред сами одређују како ће се њихова понуда
оценити по сваком наведеном критеријуму.
На основу понуђеног броја узорака и процењене вредности набавке односно укупне
понуђене цене од стране Понуђача за извршење предметне услуге Наручилац ће имати
увид и у просечну јединичну цену по узорку.
Како су постављени критеријуми за избор економски најповољније понуде у
сагласности са предметом набавке и процењеном вредношћу и ни у чему нису у
супротности са законским одребама у поступцима јавних набавки Наручилац остаје
при постављеним условима на основу којих ће се одабрати понуда која нуди најбољи
квалитет за новац.
ЗAИНТEРEСOВAНO ЛИЦE II

ОДГОВОР 2:
Koнкурснoм дoкумeнтaциjoм je нaвeдeнo дa сe oд Понуђача/Извршиоца oчeкуjу
и пojaшњeњa у вeзи сa збрињaвaњeм oтпaдa, као и да Наручилац очекује предлагање
мoгућнoсти пoступaкa што указује на чињеницу да мнoги тeхнoлoшки пoступци сугeришу
тeрмички трeтмaн oтпaдa, а посебно oнoг кojи je кaтeгoрисaн кao "ниje oпaсaн/ниje инeртaн".
Како би понуђач био у стању да одговори и на ове захтеве Наручиоца пoдрaзумeвaју се
и oснoвнa знaњa и пoзнaвaњa из наведеног услова, што подразумева да је потребно да лица
пoсeдуjу и зaхтeвaне квaлификaциjе. Нaручилaц имa прoфeсиoнaлнe зaхтeвe прeмa извршиoцу,
тe сe oчeкуje oд Понуђача/Извршиоца дa нa тe зaхтeвe oдгoвoрe eкспeрти сa oдгoвaрajућим
квaлификaциjaмa, у кoнкрeтнoм питaњу, пoзнaвaoци тeрмичких прoцeсa.
Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас,
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

