Број: I-01-27 JNMV 14/2015-7
Датум: 15.01.2016.год.
Нови Сад
У вези постављенoг питања потенцијалног понуђача упућеног на е-маил
Института дана 14.01.2016.год., у складу са чланом 63.став 1. и 3.
Закона о јавним набавкама, достављамо питања и одговоре, односно
појашњење конкурсне документације јавне набавке I-01-27 JNMV
14/2015- хемикалије

1.
ПИТАЊЕ:
„У документацији на страни 33 у делу ЗАХТЕВАНИ УСЛОВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ
НА ВРСТУ, КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ И ОПИС ДОБАРА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ наводите следеће
“ 7) Испорука лабораторијских хемикалија (партије 2 и 3) са услугом преузимања
празног амбалажног отпада у складу са Законом о амбалажи и амбалажном
отпаду, уз збрињавање хемијског отпада – онечишћених супстанци, у складу
са Законом о управљању отпадом“
Ми смо према закону дужни да само преузимамо отпад према следећем
индескном броју 150110 или да имамо важећи уговор са овлашћеним кућама за
преузимање хемијског и амбалажног отпада.Молим Вас да део где наводите „уз
збрињавање хемијског отпада – онечишћених супстанци, у складу са
Законом о управљању отпадом“ уклоните из документације пошто као што сам
навео закон нас на то не обавезује а и сами сте у документацији навели да је
потребно да имамо само решење надлежног Министарства о издавању интегралне
дозволе за сакупљање и транспорт опасног и неопасног отпада на територији
Републике Србије, за следећи индексни број 150110 или да постоје важећи уговор
са овлашћеним кућама за преузимање хемијског и амбалажног отпада.“
ОДГОВОР:
Тражени захтев је у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду
и ни у ком смислу није дискриминишући. На страни 5 алинеја 5
дефинише се да „Уколико након пондерисања понуда два или више
понуђача буду имали исти број пондера, приоритет ће се дати понуђачу
који поред наведеног услова у оквиру своје далатности поседује и
решење о интегралној дозволи за индексни број 160506“, и ибавезујући
је само индексни број 150110.
Комисија за јавну набавку

