Министарство заштите животне средине
на основу члана 55. став 1. тачка 2. и одељка Б прилога 3.
Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Назив наручиоца: Министарство заштите животне средине
2. Aдреса наручиоца: Немањина 22-26, Београд
3. Интернет страница наручиоца: www.ekologija.gov.rs
4. Врста наручиоца: Орган државне управе
5. Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда - услугe
6. Врста предмета: Услуге
7.Опис предмета набавке: Услуга измештања и трајног збрињавања опасног отпада на
територији Републике Србије
Назив и ознака из општег речника набавки:
90510000 – Одлагање и прерада отпада;
90511000 – Услуге сакупљања отпада;
90512000 – Услуге превоза отпада
8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
9. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову
примену:
Наручилац спроводи преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда на основу члана Члан 36, став 1, тачка 3) Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник Републике Србије" број 124/2012, 14/15 и 68/2015).
Мишљењe Управе за јавне набавке о основаности преговарачког поступка број 404-023132/18 од 14.08.2018. године.

Разлози за покретање предметног поступка
Због насталие ситуације хитног измештања и трајног збрињавање опасног отпада
на територији Републике Србије, а пo нaлoгу тужилaштвa и aктуeлнe ситуaциje нa тeрeну
кoja зaхтeвa хитнe мeрe, a у склaду сa ИЗВЕШТАЈEM о врстама и количинама историјског
отпада у индустријским постројењима, створила се онованост примене 36. став 1.тачка 3),
Закона о јавним набавкама.
Током досадашњих активности већ је нађено и ископано око 550 t опасног отпада
(око 200 t у Обреновцу и око 350 t у Панчеву и Баваништу) због чега је од стране
Општинских јавних тужиоца издат налог о даљим активностима Министарства, а како не
би дошло до даљег угрожавања безбедност и здравља људи и заштите животне средине
опасан отпад се мора одмах збринути, а у складу са чл. 32 Закона о управљању отпадом у
ком је између осталог наведено да се управљање отпадом организује на начин који не
представља опасност по здравље људи и животну средину у складу са законом, као и да
Министар може наложити додатне мере за управљање појединим врстама отпада, ако
поступање са отпадом угрожава или може угрозити здравље људи и животну средину, као
и ако постоје додатни захтеви за спровођење одредаба међународних уговора који су
обавезујући за Републику Србију.
Узимајући у обзир објективне околности и накнадно утврђене ризике нерешавања
проблема трајног измештања и збрињавања опасног отпада који су предочени након
откривања илегално закопаног отпада, Сектор за управљање отпадом и отпадним водама,
а по налогу тужилаштва, закључило је да се што хитније спроведе поступак јавне набавке,
а све у складу са закодонавним оквиром.
У вези са тим потребно је спровести поступак ЈН у складу са чланом 36. став
1.тачка 3), Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
10. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1. Kemis доо – Београд
2. Modekolo – Бeoгрaд
3. Yunirisk доо – Бeoгрaд
4. Brem group доо– Бeoгрaд
11. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Благовременом понудом
сматраће се она која је примљена од стране Наручиоца најкасније до 10.09.2018. године
до 11,00 часова
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду подноси
путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до датума и
часа одређеног у позиву за подношење понуде. Понуде се достављају у писаном облику,
на српском језику, у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом
отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отварају.
Понуде се достављају на писарници Пословне зграде Владе РС (СИВ-3) на следећу
адресу: Министарство заштите животне средине, Нови Београд, Омладинских
бригада 1. Коверат са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДАНЕ ОТВАРАЈ - јавна набавка услуга измештања и трајног збрињавања опасног отпада на
територији Републике Србије, ЈН број 1.2.24/18“.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није приспела на наведену адресу наручиоца
до назначеног датума и часа. Наручилац ће, по oкончању поступка отварања понуда,
вратити понуђачима све неблаговремено поднете понуде, неотворене и са назнаком да су
поднете неблаговремено.
12. Место, време и начин отарања понуда:
Поступак јавног отварања понуда спровешће се дана, односно дана 10.09.2018. године у
11,30 часова, у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских
бригада 1, Нови Београд,канцеларија број 610, уз присуство овлашћених представника
заинтересованих Понуђача.
Поступак преговарања спровешће се истог дана, с тим да ће почети најкасније 30 минута
након јавног отварања понуда са свим понуђачима који су доставили прихватљиву
понуду, у просторијама Наручиоца.
13. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији
наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење за
присуство поступку јавног отварања понуда подразумева и овлашћење за потписивање и
преузимање записника о јавном отварању понуда, без обзира да ли је то изричито
наведено у приложеном овлашћењу.
За поступак преговарања потребно је поднети посебно овлашћење за учешће у
поступку преговарања.
Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда и овлашћење за учешће у поступку
преговарања могу бити дати у оквиру иистог документа, с тим да мора бити наглашено да
се односи на оба поступка.
14. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року не дужем од 10
дана oд дана отварања понуда.
15. Контакт особа: Анита Симић - anita.simic@ekologija.gov.rs

