РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Немањина 22 -26
Београд
Датум: 01.10.2018. 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 28.09.2018. 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
Поштована(и),
Молимо Вас за додатно појањење ЈН бр. 1.2.15/18:
На страници 13 у одељку "Додатни услови", тачка 3. Кадровски капацитет, између осталога
наводите да понуђач поседује "минимум 2 лица са VII степеном стручне спреме (дипл. инж.
технологије) са лиценцом бр. 372 – одговорни пројектант технолошких процеса".
Наведена лиценца не постоји, већ само лиценца 371 - одговорни пројектант технолишких
процеса.
Врсте
лиценци
можете
проверити
на
сајту
инжењерске
коморе
Србије:http://www.ingkomora.org.rs/licence/?id=projtehn
Молимо Вас да измените конкурсну документацију у овом делу.
МОЛИМО ВАС ДА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ ПОТВРДИТЕ ПРИЈЕМ НАШЕГ ПИТАЊА!
Са поштовањем,
ОДГОВОР 1:
- Наручилац моли сва заинтересована лица да прате објављене одговоре на Порталу
јавних набавки јер је на наведено питање већ објављено појашњење у Одговору бр.1, где је
наведено:
 Наручилац указује да је дошло до тeхничке грeшке и дa трeбa дa стojи:
минимум 2 лицa сa VII стeпeнoм стручнe спрeмe (дипл. инж. тeхнoлoгиje) сa лицeнцoм бр.371oдгoвoрни прojeктaнт тeхнoлoшких прoцeсa.
ЗAИНТEРEСOВAНO ЛИЦE II
Поштовани,
У конкурсној документацији на страни 13. у делу Додатни услови – Пословни капацитет
тражено је да је понуђач у претходних пет година (2013.,2014.,2015.,2016. и 2017.) успешно
реализовао минимум 3 (три) пројекта или студије из области управљања отпадом, од чега
најмање 1 (један) који се односи на управљање опасним отпадом вредности изнад
13.000.000,00 динара без ПДВ. Због чега Наручилац експлицитно захтева референцу од

минимум 13.000.000,00 динара без ПДВ-а која се односи на опасан отпад? Сматрамо да овим
захтевом Наручилац нарушава начело обезбеђивања конкуренције по чл. 10 ЗЈН и начело
ефикасности и економичности по чл. 9 ЗЈН с обзиром да је показатељ квалитета и стручности
добро извршеног посла, у овом случају, испитивање историјског отпада који не мора нужно
бити опасан.
ОДГОВОР 2:
Како се питање заинтересованог лица односи на две области - финансијска област на
коју се односи тражени износ и област испитивања (опасан отпад), односно може се
посматрати као два питања, одговарамо како следи:
- Члaном 76. ЗJН дефинисано је да Нaручилaц у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи oдрeђуje
дoдaтнe услoвe зa учeшћe у пoступку jaвнe нaбaвкe, на основу чега oдрeђуje дoдaтнe услoвe зa
учeшћe у пoступку jaвнe нaбaвкe у пoглeду финaнсиjскoг, пoслoвнoг, тeхничкoг и кaдрoвскoг
кaпaцитeтa увeк кaдa je тo пoтрeбнo имajући у виду прeдмeт jaвнe нaбaвкe.
Постављени захтев је у сагласности са предметом набавке и процењеном вредношћу
предметне набавке и ни у чему није у супротности са законским одребама у поступцима јавних
набавки. Доказивањем постављеног услова Понуђачи доказују КВAЛИФИКAЦИOНЕ,
СТРУЧНЕ, ИСКУСТВEНЕ КВAЛИТEТЕ И КОНТИНУИТЕТ У ПОСЛОВАЊУ КОЈИ СЕ
ОДНОСИ НА ПРЕДМЕТ НАБАКЕ.
На тржишту постоје многе куће које се баве овом облашћу али чији је
потенцијал знатно нижи са њиховим пословним ресурсима, а како су средтсва за предметну
набавку обезбеђена из буџета Републике Србије Наручилац је водио рачуна о потреби да
обезбедити сигурност за трошење буџетских средстава што указује да мора обезбедити
Добављача који ће са сигурношћу извршити реализацију предметног уговора што захтева
Понуђача који може доказати искуство и квалитет за реализацију обимног и захтевног посла
који је предмет ове набавке.
Што се тиче опасног отпада, указујемо заинтересованом лицу да се ради о
индустријским, а не комуналним предузећима (није се тражило испитивање комуналних
депонија – одлагалишта), а како се ради о индустријским постројењима или локацијама на
којима се налазе значајна индустријска постројења, као и на основу дугогодишњег искуства
овог Наручиоца очекују се значајне количине опасног отпада.
На начин како су постављени услови Наручилац је потврдио примену Начела
ефикасности и економичности, члан 9. ЗЈН, где је наведено да је Наручилац дужан да у
поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове одговарајућег квалитета имајући у
виду сврху, намену и вредност јавне набавке.
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

